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PATRIA O MUERTE : Επιθεώρηση Πολιτικής,Κοινωνικής  &
Φιλοσοφικής θεωρίας της Τρίτης Θέσης
Εισαγωγή στον ´Α Τόμο

Το εγχείρημα των εκδόσεων «Τρίτη Θέση» γεννήθηκε για να
καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην πολιτική, ιδεολογική και
πνευματική γενικότερα νεοελληνική πραγματικότητα. 
Ένα κενό που αφορά την ολοκληρωτική απουσία των Ιδεών,
 των Κινημάτων, των Ηγετών, των Επιτευγμάτων και της
Επικαιρότητας  αυτών ως οργανικών στοιχείων της Θεωρίας
της Τρίτης Θέσης. 
Με εργαλεία την συστηματική έκδοση σημαντικών έργων
που εκφράζουν τα παραπάνω οργανικά στοιχεία θα
προσπαθήσουμε να διαδώσουμε σε κάθε συμπατριώτη μας
που προβληματίζεται, μελαγχολεί, προσδοκά για μια νέα
εκτός συστήματος εθνική και λαϊκή προοπτική, την βαθιά
στο χρόνο και πλούσια σε ποικιλομορφία παγκόσμια
επαναστατική πολιτική παράδοση της Τρίτης Θέσης.
 
Ένας ακόμα στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να γίνει
ξεκάθαρο στον καθένα πως η ολοκληρωτική εξαφάνιση ,
πλην ελαχίστων αιρετικών και ηρωικών εξαιρέσεων, της
Τρίτης Θέσης από τον παρηκμασμένο ιδεολογικό στίβο
 της πατρίδας μας οφείλεται στην αμοιβαία συστημική
συνεργασία των ιδεολογικών σχημάτων της καθεστωτικής
Δεξιάς και Αριστεράς, στην αρτηριοσκληρωτική και
ανάπηρη θεωρητική αφωνία της άκρας αριστεράς και άκρας
δεξιάς και φυσικά στην διαχρονική ,εγχώρια,
μαρξιστική αλλοίωση, στρέβλωση και απόκρυψη θέσεων,
ιδεών, προσώπων που διεθνώς συγκρούστηκαν με το
σύστημα στο όνομα ενός σοσιαλισμού εθνικού και
πατριωτικού έξω από την κομμουνιστική κ μαρξιστική
ορθοδοξία.
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Ως σταθερό κέντρο αναφοράς αυτής της εκδοτικής συμβολής
στον εθνικό και λαϊκό αγώνα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα , σε
ένα επίπεδο κεντρικής ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής και
φιλοσοφικής διαμόρφωσης με την συνολική παράδοση της
Τρίτης Θέσης, δημιουργήσαμε την επιθεώρηση φιλοσοφικής,
πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας Patria o Muerte.
Θέτοντας ως στόχο την διμηνιαία ηλεκτρονική έκδοση της σε
ξεχωριστούς τόμους που στο τέλος κάθε έτους θα
συγκεντρώνονται σε μια ενιαία συλλεκτική έντυπη έκδοση,
αποσκοπούμε στο να μονιμοποιήσουμε μια συστηματική
προβολή  των Ιστορικών εμπειριών και Ιδεών που
εντάσσονται στην θεωρία της Τρίτης Θέσης αλλά και να
επεξεργαστούμε την επικαιρότητα και αναγκαιότητα της
μέσω αναλύσεων και θέσεων στα σημερινά ζητήματα της
Διεθνούς και Ελλαδικής κατάστασης.Επιπλέον θα δοθεί χώρος
να παρουσιαστούν οι θέσεις σύγχρονων διεθνών δυνάμεων 
 της Τρίτης Θέσης με συνεντέυξεις & αφιερώματα. 
Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό
πνευματικό πεδίο διάχυσης αντιστασιακού προβληματισμού
για την θέση της Ελλάδας απέναντι στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και την
συμμαχία Μόσχας-Πεκίνου,
για  τον Σιωνισμό και Ιμπεριαλισμό στη σημερινή Ελλάδα,
 για την Εθνική εξωτερική πολιτική , την Οικονομική
Αυτάρκεια και Εθνική Ανεξαρτησία, την Λαϊκή Κυριαρχία και
Κοινωνική Δικαιοσύνη.Θέσεις για την Πολιτιστική εθνικό-
λαϊκή Αναγέννηση , την αντιμετώπιση της κοινωνικής
διάλυσης και το μπλοκάρισμα της εθνοαποδόμησης, για την
υπαρξιακή σημασία ενός Ελληνικού Σοσιαλισμού στην εποχή
μας και για την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια εθνική κ λαϊκή
αντίσταση στον Βιο-πολιτικό  νεοφιλελευθερισμό κ
ιμπεριαλισμό όλων των υπερδυνάμεων.
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Από αυτή την σκοπιά ο πρώτος τόμος, Φεβρουάριος 2022
,δίνει το λόγο στις ηρωικές προσωπικότητες που με την ζωή
και την δράση τους προσέφεραν στα έθνη και τους λαούς
τους λαμπρά έπη αγώνα και θεμελίωσαν στην πράξη την
αυτονομία, την εθνική ανεξαρτησία και τον σοσιαλισμό
ενάντια στους πάσης φύσεως δυνάστες και ιμπεριαλιστές
Δύσης & Ανατολής, φιλελεύθερου καπιταλισμού κ κρατικού
κομμουνισμού. Σε αυτό τον τόμο παρουσιάζουμε την
Λατινική έκφραση του αριστερού φασισμού από Ιταλία και
Ισπανία έως Αργεντινή και Κούβα. Κλείνουμε την έκδοση με
ένα ειδικό αφιέρωμα στον μεγάλο αιρετικό σοσιαλιστή
Νικόλα Μπομπάτσι. 
Στους επόμενους τόμους θα παρουσιάσουμε τον λεγόμενο
«Κόκκινο Καθολικισμό» της Ισπανικής & Πολωνικής
Φάλαγγας του Μεσοπολέμου, τον Στρασσερισμό , τον
Πανευρωπαισμό από τον μεσοπόλεμο ως τον Ζαν Θιριάρ και
φυσικά τον Μπααθικό Σοσιαλισμό, τον Νασσερισμό, το
Λιβυκό σοσιαλισμό και την Ιρανική Επανάσταση. 
Το όνομα σύνθημα της επιθεώρησης δεν είναι μόνο ένα
Διαχρονικό Ύψιστο Ηρωικό κάλεσμα που αγγίζει την εθνική
ψυχή κάθε ελεύθερου ανθρώπου. 
Είναι και μια υπενθύμιση πνευματική πως εκεί που
 η ζωή παύει να έχει Πατρίδα, εκεί που παύει το κάθε άτομο
να υπάρχει για την υπεράσπιση, την ευημερία και την
ελευθερία της Πατρίδας κατοικεί μόνο ο Θάνατος, ένας
θάνατος πνευματικός, ατομικός,κοινωνικός και στο τέλος
εθνικός. 
Όμως τα βουνά της  Sierra Maestra είναι βαθιά στην ψυχή
μας ,εκεί, σαν να αντηχούν από πάντοτε :
PATRIA O MUERTE! 

Μάρτιος 2022
Εκδόσεις «Τρίτη Θέση»
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Λούκα Λεονέλο Ριμπότι «Επαναστατικός Φασισμός,
ο αριστερός φασισμός από το Σαν Σεπόλκρο στην

Κοινωνική Δημοκρατία»



Το λαμπρό τέλος της Φασιστικής Αριστεράς ή
η αρχή της σύγχρονης Τρίτης Θέσης;
Εισαγωγή στα 18 σημεία της Βερόνα 

Η ιστορική φόρτιση της έννοιας «Φασισμός» στην Ελλάδα
λόγω του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου , της Γερμανό-Ιταλικής
στρατιωτικής κατοχής και της ταύτισης που απέδωσε στην
έννοια αυτή η μετεμφυλιακή Αριστερά με κάθε
διακυβέρνηση της εθνικόφρων αστικής δεξιάς καθώς κ με το
Στρατιωτικό καθεστώς των Απριλιανών, είναι ήδη τόσο
ριζωμένη στο νεοελληνικό ιδεολογικό υποσυνείδητο που
θεωρείται πια και η μόνη αντικειμενική ερμηνεία του
τεράστιου αυτού επαναστατικού φαινομένου.
 Το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί είναι κάτι που δεν αποτελεί
πολιτική μεμψιμοιρία αλλά επιστημονικό γεγονός που
αποδεικνύεται από την εκκωφαντική σιωπή στην εγχώρια 
 εκδοτική παραγωγή των σημαντικότερων ιστορικών
ερευνών του Φασιστικού φαινομένου. Ο λόγος αυτής της
ιδεολογικής δολοφονίας των σημαντικότερων διεθνώς
επιστημονικών μελετών οφείλεται στο ότι αυτές από την
δεκαετία του 50 ´ ως και σήμερα κυριαρχούνται πια όχι από
την Μαρξιστική ιστοριογραφία πάνω στο Φασισμό αλλά
από το ισχυρό Ιταλικό ρεύμα των Ιστορικών της σχολής του
Renzo de Felice με μαθητές του τους Emilio Gentile, Giuseppe
Parlato, Giovanni Sabbatucci . 
Δίπλα στην σχολή του De Felice προστέθηκε η τεράστια
εργασία του Zeev Sternhell που με αφετηρία του 
τις Γαλλικές ρίζες του Φασισμού ενίσχυσε την βασική
θεωρία της Ιταλικής σχολής πως ο Φασισμός αποτελεί ένα
επαναστατικό σοσιαλιστικό φαινόμενο που ενοποιήθηκε
 με τον ριζοσπαστικό εθνικισμό σε μια σύνθεση ξεκάθαρα
αντικαπιταλιστική , αντί-μοντέρνα αλλά κ σύγχρονη
παράλληλα με την μορφή μιας εξέγερσης απέναντι στον
μαρξισμό ως τέκνο του αστικού ορθολογισμού και της
κοσμοπολίτικης αντεθνικής διανόησης.
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Τα έργα αυτών των σπουδαίων ιστορικών και πολιτικών
επιστημόνων είναι εξαφανισμένα εδώ κ δεκαετίες από
την επιστημονική και ιδεολογική φυσικά παραγωγή στην
Ελλάδα γιατί κλονίζουν συθέμελα το μαρξιστικό
θεώρημα του αντιφασιστικού μίσους που χαρακτηρίζει
τον Φασισμό ως πολιτικό εργαλείο των κυρίαρχων
αστικών τάξεων σε περιόδους κρίσεων και λαϊκής
αναταραχής. Όμως είναι σημαντικό να πούμε 
πως εμείς μιλάμε για την ιστορία, τις ιδέες , τους
θεωρητικούς και αγωνιστές που αποπειράθηκαν με
διαφορετικά κινήματα μια επαναστατική σύνθεση του
´Εθνους με το σοσιαλιστικό όραμα και δεν αναφερόμαστε
στις παρακρατικές ομάδες της ελληνικής αστικής
εξουσίας που από το 1945 έως και το Μνημόνιο
παρουσιάζονταν ως «φασιστές, εθνικοσοσιαλιστές και
εθνικιστές» με σκοπό να τονώνουν την αντί-
κομμουνιστική σταυροφορία ή το ψεύτικο δίπολο Δεξιά κ
Αριστερά που θρέφει το σύστημα. 
Όλοι αυτοί με τον δικό τους τρόπο έπαιξαν το χαρτί του
αντί-φασισμού που ήθελε η ξεπουλημένη Αριστερά να
πουλάει στην προς αναζήτησή πολιτικοποιημένη
νεολαία της χώρας. Την ψεύτικη εικόνα ενός μιντιακού,
και κατευθυνόμενου «Φασισμού» που έφτασε να έχει ως
ταβάνι του την κοινοβουλευτική απογείωση και ως
συνέπεια την τραγική χρησιμοποίηση του κ τελικά
δίαλυση του από το αστικό σύστημα. 
Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του φαινομένου από
την μετεμφυλιακή περίοδο ως και σήμερα ήταν η
απόλυτη έχθρα του με τις σοσιαλιστικές επαναστατικές
ρίζες του Ευρωπαϊκού Φασισμού & Εθνικού Σοσιαλισμού
και η υιοθέτηση όλων των αντιφασιστικών δογμάτων του
Δυτικού Αμερικανοκρατούμενου κόσμου που κρύβονταν
πίσω από τον ψυχροπολεμικό αντί-κομμουνισμό με όλων
των ειδών τις «ριζοσπαστικές» μάσκες.    
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Όλοι αυτοί οι ρόλοι είναι το θέατρο που παίζεται ακόμα
στην Ελλάδα γύρω από την έννοια Φασιστικό κίνημα. 
Με αυτή την εισαγωγή δεν φιλοδοξούμε φυσικά να
αναλύσουμε πλήρως  αυτή την γιγαντιαία στρέβλωση.
Τονίζουμε όμως αυτή την σκέψη για να πούμε πως 
το να μιλήσεις για την έννοια «Φασιστική Αριστερά»
πρώτα πρέπει να ξέρεις πως μιλάς σε μια χώρα
 που δεν έχει δει ποτέ της Φασιστικό κίνημα ούτε
πνευματικά της επιτρέπεται να μάθει πως υπήρξε σε
όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 
Το πως επηρέασε την πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα
έως και τον δικό μας αιώνα μέσα από την μεταβίβαση
των βασικών του στοιχείων σε μια σειρά από εθνικά και
λαϊκά κινήματα απελευθέρωσης από τον καπιταλισμό
και τον ιμπεριαλισμό χωρίς να βασίζονται στον
μαρξισμό. 
Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην Αλήθεια της Ιδέας
και της ιστορίας να παλέψουμε ιδεολογικά με αυτή την
εχθρική κατάσταση πνευμάτων και να δώσουμε χώρο
στα γεγονότα και τις ιδέες των ίδιων των
πρωταγωνιστών της ιστορικής δράσης να αποδείξουν τι
πραγματικά ήταν αυτή η τεράστια και ακόμα
ανυπολόγιστη σε δυναμική σύνθεση μεταξύ Εθνικισμού
και Σοσιαλισμού και πως παραμένει με άλλες μορφές
και σήμερα μια καθοριστική εναλλακτική πρόταση για
την επιβίωση εθνών και λαών αλλά και των πολιτισμών
μας.
Το Μανιφέστο της Βερόνα έχει μια τεράστια σημασία
για το Ιταλικό Φασιστικό κίνημα γιατί θεωρείται ως το
σημείο επιστροφής στις σοσιαλιστικές ρίζες του
Φασισμού κυρίως ετσι όπως είδαν το φως αρχικά στην
«Χάρτα Εργασίας» το 1927 που έβγαζε την Ιταλία από την
εργατικό μεσαίωνα και γεννούσε τον Κορπορατισμό ως
υπέρβαση του φιλελευθερισμού και του σοβιετικού
κρατικισμού. 
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Όχι τυχαία στην καρδιά του Μανιφέστο της Βερόνα βρίσκεται 
η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής που με τα λόγια του
ίδιου του Μουσολίνι τον Οκτώβρη του 1944 σήμαινε « την
εφικτή πραγματοποίηση του σοσιαλισμού». Οι αγώνες όλων
των μαχητών του Κορπορατισμού , του φασιστικού
επαναστατικού συνδικαλισμού, του εξεγερσιακού φασισμού ,
που από τα μέσα του 20´ πάλευαν μέσα στο νέο Φασιστικό
κράτος και την κοινωνία για την επικράτηση της σοσιαλιστικής
αριστερής ψυχής του Σαν Σεπόλκρο, βρήκαν δικαίωση τραγικά
σύντομη στην ζωή της Ιταλικής Κοινωνικής Πολιτείας. 
Κάτω από τον ίσκιο του μεγάλου προλετάριου κόκκινου
φασίστα Μπομπάτσι αλλά και ηρώων όπως του μάρτυρα του
Φασιστικού εργατικού Τορινο Τζιουζέπε Σολάρο έπεσαν οι
σπόροι της εθνικής και σοσιαλιστικής αυτάρκειας στην
οικονομία και στους θεσμούς θέτοντας την Εργασία ως το
μοναδικό υποκείμενο της εφήμερης Φασιστικής Πολιτείας. 

Εδώ πια έχουμε ένα προχώρημα που ξεπερνά τις πρώτες 
ακόμα ανεπεξέργαστες αρχές του κορπορατισμού που
 μιλούσαν για ταξική συνοχή εργασίας κ κεφαλαίου στην
υπηρεσία του Φασιστικού Κράτους και της Εθνικής Κοινότητας. 
Με το Μανιφέστο της Βερόνα και την γενικευμένη πολιτική 
 κοινωνικοποίησης και εργατικής αυτοδιαχείρισης που
ενεργοποίησε στο βιομηχανικό βορρά η Ιταλική Κοινωνική
Πολιτεία η κυριαρχία του κορπορατισμού δόθηκε πλήρως στις
δυνάμεις της εργατικής τάξης υπο την στήριξη του Φασιστικού
Κρατικού και Κομματικού μηχανισμού. 
Για τον λόγο αυτό όλοι οι ιστορικοί της Ιταλικής Κοινωνικής 
 Πολιτείας μιλάνε για νίκη της Φασιστικής Αριστεράς και για την
εμφάνιση ενός «κόκκινου» Φασισμού που έμεινε
ανολοκλήρωτος λόγω της ήττας του 1945 και της Αμερικανικής
μακράς δημοκρατικής κατοχής της Ιταλίας μέσα από την
συνεργασία Χριστιανοδημοκρατών - Κομμουνιστών σε όλη την
διάρκεια του ψυχρού πολέμου.
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Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα να εισέλθουμε στις ρίζες
της Φασιστικής Αριστεράς εδώ και στις αντιθέσεις
επίσης που ξέσπασαν γύρω από αυτήν κατά την
διάρκεια της Φασιστικής επανάστασης με έκφραση 
την ιδεολογική κριτική που έγινε από τον Έβολα και
άλλους σημαντικούς θεωρητικούς  της ιδέας του
Κράτους έναντι των Συντεχνιών. 
Λανθασμένα η αντιπαράθεση αυτή αντί να οδηγήσει 
σε μια επιτάχυνση των αιτημάτων της σοσιαλιστικής
διαδικασίας όπως πρότεινε η πλευρά των Μποτάι και
Σπίριτο κατέληξε στο να χαρακτηρίζεται ως Ιταλικός
μπολσεβικισμός διαιρώντας την ενότητα της
επαναστατικής αριστοκρατίας και καθυστερώντας
δραματικά την αναγκαία ολοκλήρωση της
σοσιαλιστικής απελευθέρωσης του Ιταλικού λαού.
Έτσι δεν μπήκαν στην διεργασία της Φασιστικής
επανάστασης οι μεγάλες μάζες του εργαζομένου λαού, 
 έλλειψε η βαθύτερη στράτευση μέσα στην
κοινωνία,κάτι που φάνηκε στο τέλος του πολέμου
απέναντι στην επιτυχημένη τακτική του διαίρει κ
βασίλευε που επέβαλαν οι Αγγλοαμερικάνοι με την
εισβολή τους στην Ιταλία. 
Όμως ενώ μέσα στο εξαρχής συστημικό MSI οι παλιοί
αριστεροί φασιστές γρήγορα διαφοροποιήθηκαν και
αποχώρησαν μετέπειτα δεν έγινε εφικτό να
δυναμώσουν οργανωτικά οι ιδέες της επαναστατικής
φασιστικής παράδοσης αφού η Ιταλία μπήκε σε μια
περίοδο χάους με τον σχεδιασμό όλων των διεθνών
μυστικών υπηρεσιών, που εργαλειοποίησαν την ένοπλη
σύρραξη μεταξύ των δυο άκρων αριστεράς 
και δεξιάς αλλά και μεταξύ αυτών και του αστικού
κράτους του ιστορικού συμβιβασμού.  
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Μέχρι και την εμφάνιση της Terza Posizione όλη η
ορμή των νεαρών ριζοσπαστών εθνικιστών είχε
πέσει στην παγίδα του αριστερισμού  γύρω από το
αυθόρμητο, την μειοψηφική βία, την αντεκδίκηση
και την θεωρητικοποίηση της ιδέας της
πρωτοπορίας που ανίκανη να κινητοποιήσει τις
λαϊκές μάζες θεωρεί ότι μόνη της ενσαρκώνει την
επανάσταση απέναντι στο αστικό σύστημα. 
Η κατάληξη γνωστή σε όλους. Καταστολή, Φυλακές,
νεκροί, μετανιωμένοι και αμετανόητοι ηττημένοι. Η
επικέντρωση στα ιδανικά του επαναστατικού
αριστερού φασισμού ως δύναμη ανεξαρτησίας του
εργαζομένου λαού και συγκρότησης ενός Εθνικού
Κράτους της Εργασίας πέρασε με ένα φοβερό τρόπο
στις ιδέες του μεγάλου Περόν,στο σοσιαλιστικό
όραμα του Καντάφι,στον Παναραβικό σοσιαλισμό
του Νάσσερ και μετέπειτα στην μεγάλης Μπααθική
Αραβική Επανάσταση. 
Όχι τυχαία όλοι οι ηγέτες αυτών των γιγαντιαίων
κινημάτων στα νιάτα τους υπήρξαν θαυμαστές του
Ιταλικού Φασισμού και του Μουσολίνι. 
Ακόμα και η επαναστατημένη Κούβα των Φιντέλ
Κάστρο και Τσε Γκουεβαρα εμπνέεται από τον λαϊκό
θρησκευτικό σοσιαλισμό της Ισπανικής Φάλαγγας
δίνοντας ελπίδα σε εκατομμύρια φτωχούς της
Λατινικής Αμερικής να αγωνιστούν για
Πατρίδα,Ελευθερία και Δικαιοσύνη με σκοπό τον
σοσιαλισμό.
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Από αυτή την σκοπιά ,θα υπογραμμίζαμε πως 
η σπορά που έριξε το πείραμα που θεμελιώθηκε με
αίμα πάνω στο Μανιφέστο της Βερόνα καρποφόρησε με
την μορφή της Τρίτης Θέσης στα μαζικότερα και
μαχητικότερα λαϊκά κινήματα του κόσμου ενώ στην
Ιταλία εξαφανίστηκε κάτω από την σαγήνη της αντί-
κομμουνιστικής και αντί-φασιστικής σύγκρουσης που
έστησαν Αμερικανοί , Εγγλέζοι , Ισραηλινοί και
Σοβιετικοί πράκτορες φοβούμενοι όχι την
συγκυβέρνηση Κομμουνιστών και
Χριστιανοδημοκρατών ,που οι ίδιοι είχαν προωθήσει
άλλωστε,αλλά την πιθανότητα στην καρδιά της
Ευρώπης να γεννηθεί ένας κόκκινος Περονισμός αλλά
Ιταλικά με φασιστικές ρίζες. 
Κοιτάζοντας κανείς σήμερα το πως κράτησε θέσεις 
ο λεγόμενος Ιταλικός Ροσσομπρουνισμός
δημιουργώντας μια νέα πολιτική αντί-κουλτούρα , 
πως γεννήθηκε και στερεώθηκε το φαινόμενο της Κάζα
Πάουντ , διακρίνει εύκολα τις μορφές και τα όνειρα
όλων των μελανοχιτώνων με την κατακόκκινη καρδιά,
ίδια καρδιά με των αδελφών τους Ισπανών υπό τον
Πρίμο Ντε Ριβερα και τον θρυλικό Λεντέσμα Ράμος.
 Οι  ιδέες τους  επιβιώνουν σε σε όσους ανά την
Ευρώπη με μικρές δυνάμεις πολιτικά ,μεταπολιτικά και
κοινωνικά επιμένουν στην Τρίτη Θέση ως ανάπτυξη και
ανώτερη έκφραση των βασικών στοιχείων της
Φασιστικής Αριστεράς.
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Η αλήθεια για το ποιος, πότε και πως πραγματικά
πολέμησε τον καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό προς
όφελος του λαού και του ´εθνους δεν έχει
αποκατασταθεί ακόμα. 
Την ιστορία του σοσιαλισμού κατάφεραν να την
λεηλατήσουν και να την μονοπωλήσουν
οι μαρξιστικοί και μεταμοντέρνα αριστεροί ιδεολογικοί
μηχανισμοί της παγκοσμιοποίησης. Όπως έκαναν με
τους πατέρες του αναρχισμού Προυντόν , Κροπότκιν και
Μπακούνιν που έσβησαν κάθε ίχνος εθνικισμού από
την ζωή κ τα έργα τους, όπως έκαναν με όλους τους
μεγάλους αντί-ιμπεριαλιστές του περασμένου αιώνα.
Ότι απείλησε τον παλιό κόσμο και τους εξουσιαστές του
, οφείλεται στην σύνθεση εθνικισμού και σοσιαλισμού,
για αυτό θέλησαν να το εξαφανίσουν από προσώπου
γης κάτω από τις ζητωκραυγές για ένα «Κομμουνισμό»
που δήθεν γέννησε όλες τις μεγάλες αντιπαραθέσεις. 
Αυτοί οι μαέστροι του ψέμματος θέλησαν να καλύψουν
το γεγονός πως η ΕΣΣΔ δεν έκανε ποτέ κανένα
αντισυστημικό πόλεμο , δεν ανέτρεψε ποτέ καμία
αστική τάξη ξένης χώρας,δεν στήριξε ποτέ κανέναν να
ανατρέψει την αστική τάξη της χώρας του,
δεν τόλμησε ποτέ να απελευθερώσει την Ευρώπη
ενάντια στην Αμερικανική μπότα, δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά μια ιμπεριαλιστική εκδοχή της Αμερικής με
κολλεκτιβιστικό προσωπείο.
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Προερχόμαστε από τους αιρετικούς, τους 
 αποστάτες,όσους λάτρεψαν την Πατρίδα, τον Λαό
και τον Σοσιαλισμό ολοκληρωτικά, εκείνους που
πραγματικά έδωσαν ελπίδα σε εκατομμύρια
ανθρώπους για ένα κόσμο της Ιεραρχίας και της
Εργασίας ενάντια στον χρυσό και τον υλισμό. 
Δεν ήξεραν  τα πρωτοπαλίκαρα του θλιβερού
Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος όταν, με την
ευλογία που τους πρόσφερε η αστερόεσσα, έσερναν
τα πτώματα του Μουσολίνι και του Μπομπάτσι
στους δρόμους του Μιλάνο πως δεν τελείωσαν το
όραμα που ένωσε μαζί στη ζωή και το θάνατο
αυτούς τους δυο  μάρτυρες του Φασιστικού
Σοσιαλισμού. 
Δεν εξαφάνισαν τον Ιδρυτή και τον Πιστό του που
ως φωνή συνείδησης μέχρι το τέλος ήταν εκεί να
του θυμίζει το Σαν Σεπόλκρο,την Φασιστική
Προλεταριακή Ιταλία,να θυμίζει αυτό που έμεινε
ανολοκλήρωτο όχι μόνο για χάρη του Ιταλικού
λαού αλλά και για όλους τους λαούς της Ευρώπης
μας. Στις τεράστιες πλατεία του Μπουένος Άιρες και
της Αβάνα , στο Κάιρο, την Τρίπολη , την Δαμασκό,
την Βαγδάτη το πνεύμα της Βερόνα 
ήταν εκεί και ξανά θα είναι εκεί όταν οι λαοί
αγωνιστούν για ελευθερία και δικαιοσύνη
ενάντια σε όλες τις ελίτ, τα λόμπι και τις μαφίες
 του παγκόσμιου καπιταλισμού.

εκδόσεις «Τρίτη Θέση» 
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Το ιστορικό εξώφυλλο της Corriere della  Serra της 14ης Νοεμβρίου
1943 με τίτλο : «Οι κύριες γραμμές του νέου Λαϊκού Κράτους στο
Μανιφέστο του Φασιστικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος» 

Μανιφέστο της Βερόνα 

13

1
Συγκαλείται η Συντακτική Συνέλευση, κυρίαρχη δύναμη που
πηγάζει από τον λαό , η οποία κηρύσσει το τέλος της
Μοναρχίας, καταδικάζει πανηγυρικά τον τελευταίο προδότη
 και φυγά βασιλιά, ανακηρύσσει την Κοινωνική Πολιτεία 
και διορίζει τον Αρχηγό της.



2
Η Συντακτική Συνέλευση αποτελείται από τους
εκπροσώπους όλων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και όλων των διοικητικών περιφερειών,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των
επαρχιών που είναι υπό εισβολή  μέσω των
εκτοπισμένων αντιπροσώπων στα ελεύθερα εδάφη.
Περιλαμβάνει επίσης την εκπροσώπηση μαχητών και
αιχμαλώτων πολέμου μέσω επαναπατρισμού για
μειονοτικούς λόγους: αυτούς των Ιταλών στο
εξωτερικό. του δικαστικού σώματος, των
πανεπιστημίων και κάθε άλλου φορέα ή ινστιτούτου
του οποίου η συμμετοχή συμβάλλει στο να γίνει η
Συντακτική Συνέλευση σύνθεση όλων των αξιών του
έθνους.

3
Το Ρεπουμπλικανικό Σύνταγμα πρέπει να διασφαλίζει
στους πολίτες, τους στρατιώτες, τους εργαζόμενους
και τους φορολογούμενους το δικαίωμα ελέγχου και
υπεύθυνης κριτικής για τις πράξεις της δημόσιας
διοίκησης.
Κάθε πέντε χρόνια ο πολίτης θα καλείται να
αποφανθεί για τον διορισμό του Αρχηγού της
Δημοκρατίας.
Κανένας πολίτης, συλληφθείς ή κρατούμενος  για
προληπτικά μέτρα, δεν μπορεί να κρατηθεί πέραν των
επτά ημερών, χωρίς εντολή της δικαστικής αρχής. Για
κατ' οίκον έρευνες θα απαιτείται κατά εξαίρεση 
 εντολή δικαστικής αρχής.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Δικαιοσύνη
θα ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία.
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4
Η αρνητική εκλογική εμπειρία που έχει ήδη  η Ιταλία και
η εν μέρει αρνητική εμπειρία μιας μεθόδου διορισμού
που είναι πολύ αυστηρά ιεραρχική απαιτούν μια λύση
που συμβιβάζει τις αντίθετες ανάγκες. Ένα μικτό
σύστημα - για παράδειγμα λαϊκή εκλογή αντιπροσώπων
στο Επιμελητήριο και διορισμός Υπουργών από τον
Αρχηγό της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης, και στις
κομματικές εκλογές του Fascio, με την επιφύλαξη
επικύρωσης, και συγκρότηση του Εθνικού Καταλόγου
από το Duce - φαίνεται το πιο ενδεδειγμένο.

5
Η οργάνωση που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση
του λαού στα πολιτικά προβλήματα είναι ενιαία .
Εντός Κόμματος πρέπει να δημιουργηθεί μια τάξη
αγωνιστών και πιστών, ένας οργανισμός απόλυτης
πολιτικής καθαρότητας, άξιος να είναι θεματοφύλακας
της επαναστατικής ιδέας.
Η κάρτα μέλους δεν απαιτείται για καμία απασχόληση ή
διορισμό.

6
Η θρησκεία της Δημοκρατίας είναι η Ρωμαιο-Καθολική
Αποστολική.Οποιαδήποτε άλλη λατρεία δεν έρχεται σε
αντίθεση με τους νόμους είναι σεβαστή.

7
Όσοι ανήκουν στην εβραϊκή φυλή είναι ξένοι. Κατά τη
διάρκεια αυτού του πολέμου ανήκουν σε μια εχθρική
εθνικότητα.
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8
Ο βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής της
Δημοκρατίας πρέπει να είναι η ενότητα, η ανεξαρτησία,
η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας σε ξηρά και
θάλασσα , να χαρακτηρίζεται από τη φύση, τις θυσίες
αίματος και την ιστορία. Ζωτικούς όρους που
απειλούνται από τον εχθρό με την εισβολή και με τις
υποσχέσεις της εξόριστης κυβέρνησης στο Λονδίνο.
Ένας άλλος ουσιαστικός στόχος θα είναι να
αναγνωριστεί η ανάγκη για ζωτικό χώρο, απαραίτητο
για έναν πληθυσμό 45 εκατομμυρίων κατοίκων, σε μια
περιοχή ανεπαρκή για τη σίτιση τους.
Αυτή η πολιτική θα αγωνιστεί επίσης για τη δημιουργία
μιας «Ευρωπαϊκής κοινότητας» με την ομοσπονδία όλων
των εθνών που αποδέχονται τις ακόλουθες αρχές:
α) εξάλειψη των αιώνων βρετανικών δολοπλοκιών από
την ήπειρό μας·
β) κατάργηση του εσωτερικού καπιταλιστικού
συστήματος και πάλη ενάντια στις παγκόσμιες
πλουτοκρατίες.
γ) ενίσχυση, προς όφελος των ευρωπαϊκών και των
αυτόχθονων πληθυσμών, με τους φυσικούς πόρους  της
Αφρικής, με απόλυτο σεβασμό για τους λαούς εκείνους,
ιδιαίτερα τους μουσουλμάνους, που, όπως η Αίγυπτος,
είναι ήδη πολιτισμικά και εθνικά οργανωμένοι.

9
Η βάση της Κοινωνικής Δημοκρατίας και το πρωταρχικό
της μέλημα είναι η εργασία, χειρωνακτική, τεχνική,
πνευματική, σε όλες τις εκφάνσεις της.



«Φασισμός ή Πλουτοκρατία:τα οικονομικά κείμενα
ενός αριστερού φασίστα»
Κορυφαίο έργο του Giuseppe Solaro, που κρεμάστηκε
από Ιταλούς παρτιζάνους.
 Ένας από τους  σημαντικότερους φασίστες
αντικαπιταλιστές  της Ιταλικής Κοινωνικής Πολιτείας 



10
Η ατομική ιδιοκτησία, καρπός εργασίας και ατομικής
αποταμίευσης, ως ολοκλήρωση της ανθρώπινης
προσωπικότητας, είναι εγγυημένη από το κράτος.
Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνει αιτία διάλυσης της
σωματικής και ηθικής προσωπικότητας των άλλων
ανθρώπων , μέσω της εκμετάλλευσης της εργασίας.

11
Στην εθνική οικονομία ό,τι κατά διάσταση ή λειτουργία
επιτρέπει στο ατομικό συμφέρον να εισχωρήσει στο
συλλογικό συμφέρον, ανήκει στο πεδίο δράσης που
κατέχει το κράτος.
Οι δημόσιες υπηρεσίες και κατά κανόνα οι πολεμικές
κατασκευές πρέπει να διαχειρίζονται από το κράτος
μέσω αντίστοιχων κρατικών φορέων.

12
Σε κάθε επιχείρηση (βιομηχανική, ιδιωτική, ημικρατική,
κρατική) οι εκπρόσωποι τεχνικών και εργαζομένων
συνεργάζονται στενά (μέσω άμεσης γνώσης της
διοίκησης) στον δίκαιο καθορισμό των μισθών, καθώς
και στη δίκαιη κατανομή των κερδών, μεταξύ του
αποθεματικού ταμείου, το αποτέλεσμα του μετοχικού
κεφαλαίου και την συμμετοχή των ίδιων των
εργαζομένων στα κέρδη.
Σε ορισμένες εταιρείες αυτό μπορεί να γίνει με επέκταση
των προνομίων των υφιστάμενων εργοστασιακών
προμηθειών. Σε άλλες, αντικαθιστώντας τα διοικητικά
συμβούλια με συμβούλια που αποτελούνται από
τεχνικούς και εργάτες, με εκπρόσωπο του κράτους, σε
άλλες πάλι με τη μορφή συνδικαλιστικής συντεχνίας .
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13
Στη γεωργία, η ιδιωτική πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη
βρίσκει τα όριά της εκεί που η ίδια η πρωτοβουλία
αποτυγχάνει.
Η απαλλοτρίωση ακαλλιέργητων και κακοδιαχειριζόμενων
αγροκτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε αναδιανομή μεταξύ
των εργατών, να μετατραπούν σε άμεσους αγρότες ή σε
ίδρυση συνδικαλιστικών ή ημικρατικών συνεταιριστικών
εταιρειών, ανάλογα με τις διάφορες ανάγκες της αγροτικής
οικονομίας.
Αυτό άλλωστε προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους,
στην εφαρμογή των οποίων το Κόμμα και τα συνδικάτα
δίνουν την απαραίτητη ώθηση.

14
Οι άμεσοι αγρότες, οι τεχνίτες, οι επαγγελματίες, οι
καλλιτέχνες αναγνωρίζονται πλήρως ότι δίνουν και ασκούν
τις ατομικές παραγωγικές τους δραστηριότητες για
οικογένειες και αδύναμους, εκτός από τις υποχρεώσεις
παράδοσης και υποβολής των τιμολογίων για υπηρεσίες
προς έλεγχο.

15
Η στέγαση δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα ιδιοκτησίας, είναι
το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Το Κόμμα αναφέρει στο
πρόγραμμά του τη δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα για τη
Στέγαση του Λαού, που απορροφώντας τον υφιστάμενο
θεσμό και επεκτείνοντας τη δράση του στο μέγιστο,
προβλέπει την ιδιοκτησία του σπιτιού στις οικογένειες των
εργαζομένων κάθε κατηγορίας,μέσω άμεσης κατασκευής
νέων κατοικιών ή σταδιακής εξαγοράς υφιστάμενων.
Από αυτή την άποψη, πρέπει να επιβεβαιωθεί η γενική αρχή
ότι το μίσθωμα - εφόσον έχει εξοφληθεί το κεφάλαιο που
καταβλήθηκε στο σωστό ποσό - αποτελεί τίτλο αγοράς.
Ως πρώτο έργο, η Αρχή θα λύσει τα προβλήματα που
προκύπτουν από την καταστροφή του πολέμου με την
επίταξη και διανομή αχρησιμοποίητων χώρων και με
προσωρινές κατασκευές. 18



16
Ο εργαζόμενος είναι επίσημα εγγεγραμμένος στο συνδικάτο
χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να μετακομίσει σε άλλο
σωματείο, όταν πλήρεις τις προϋποθέσεις .Τα Σωματεία
συγχωνεύονται σε μια ενιαία Συνομοσπονδία που
περιλαμβάνει όλους τους εργάτες, τεχνικούς, επαγγελματίες,
με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες που δεν είναι διευθυντές ή
τεχνικοί. Ονομάζεται Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας,
Τεχνολογίας και Τεχνών.
Οι εργαζόμενοι σε κρατικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και
δημόσιες υπηρεσίες σχηματίζουν συνδικάτα, όπως κάθε
άλλος εργαζόμενος. Όλα τα εντυπωσιακά κοινωνικά οφέλη
που πέτυχε το φασιστικό καθεστώς σε είκοσι χρόνια
παραμένουν ανέπαφα. Η Χάρτα Εργασίας καθιερώνεται στο
γράμμα της, όπως ακριβώς και το πνεύμα της αποτελεί την
αφετηρία για την περαιτέρω πορεία
.17
Στη σημερινή γραμμή, το Κόμμα εκτιμά ότι δεν μπορεί να
αναβληθεί μια αναπροσαρμογή μισθών για τους
εργαζόμενους, μέσω της συμφωνίας των εθνικών ελάχιστων
και άμεσων τοπικών αναθεωρήσεων, και ακόμη περισσότερο
για τους μικρομεσαίους υπαλλήλους, κρατικούς και
ιδιωτικούς. Για να μην είναι όμως το μέτρο
αναποτελεσματικό και τελικά επιζήμιο για όλους, είναι
απαραίτητη, με συντεχνιακές υποδείξεις , και εταιρικές , η
επέκταση των καθηκόντων της «Πρόνοιας », η επίταξη των
καταστημάτων που είναι ένοχα παραβάσεων της κρατικής  ή
συντεχνιακής διαχείρισης, με αποτέλεσμα να πληρώνεται
μέρος του μισθού σε τρόφιμα στις επίσημες τιμές.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να συμβάλουμε στη
σταθερότητα των τιμών και του νομίσματος, καθώς και στην
ανάκαμψη της αγοράς.
Όσον αφορά τη μαύρη αγορά, οι κερδοσκόποι καθώς και οι
προδότες και οι ντεφαιτιστές καλούνται να υπαχθούν στη
δικαιοδοσία των έκτακτων δικαστηρίων και να τιμωρηθούν
με τη θανατική ποινή.
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18
Με αυτό το προοίμιο της Συντακτικής
Συνέλευσης, το Κόμμα δείχνει όχι μόνο ότι
πηγαίνει προς το λαό, αλλά ότι είναι με το λαό.
Από την πλευρά του, ο ιταλικός λαός πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος
για να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του χθες,
του σήμερα, του αύριο, να απορρίψει την
εισβολή των σκλάβων των αγγλοαμερικανικών
πλουτοκρατιών, η οποία, αποδεδειγμένα με χίλια
σημάδια, σκοπεύει να κάνει ακόμη πιο
στενάχωρη και άθλια την ζωή των Ιταλών.
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιτευχθούν
όλοι οι κοινωνικοί στόχοι: αγώνας, δουλειά, νίκη!

Βερόνα, 14 Νοεμβρίου 1943

20



Μ
π
ου
έν
ος

 Ά
ιρ
ες

 , 
Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

Π
ερ
ον
ισ
τώ

ν

Ο Περόν , το κίνημα Δικαιοσύνης και ο Εθνικός
Σοσιαλισμός 
Μια εναλλακτική στον καπιταλισμό και τον μαρξισμό

του Λούκα Μπαγκατίν 

Ο Χουάν Ντομίνγκο Περόν (1895 - 1974) - Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Αργεντινής από το 1946 έως το 1955 - ήταν
αναμφίβολα μια εμβληματική προσωπικότητα στο
γεωπολιτικό τοπίο του Ψυχρού Πολέμου.

Η δικαιοσύνη, η εθνικοσοσιαλιστική σκέψη του ήταν και
εξακολουθεί να είναι μια σκέψη φλέγουσας σημασίας, ειδικά
μετά την έλευση της παγκοσμιοποίησης και τη συνακόλουθη
οικονομική-κοινωνική κρίση που έχει κυριεύσει τον κόσμο
εδώ και αρκετά χρόνια.
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Ας ξεκινήσουμε λέγοντας αμέσως ότι ο Χουάν Περόν δεν
ήταν λαϊκιστής με την υποτιμητική έννοια του όρου.
Ήταν από τους λίγους πολιτικούς στην ιστορία που ήταν
στο πλευρό του λαού και τον υπηρέτησαν, προσφέροντάς
του μια ανθρωπιστική προοπτική.
Δημοκρατικά εκλεγμένος, στο τιμόνι των descamisados, ή
των φτωχότερων από τους φτωχούς Αργεντινούς, και
υποστηριζόμενος από τη σύζυγό του Eva Duarte (1919 -
1952), με στοργικό παρατσούκλι από τον λαό Evita - που θα
εργαστεί για τα δικαιώματα των γυναικών και των
ηλικιωμένων , ο συνταγματάρχης Περόν έγινε Πρόεδρος
της Δημοκρατίας της Αργεντινής και αμέσως μετά ίδρυσε
το Κόμμα Δικαιοσύνης, που υπήρξε ένα σοσιαλιστικό,
εθνικό και χριστιανικό κόμμα, αλλά  με αντικληρική
μήτρα, όπως ο ίδιος ήθελε να το ορίζει.

Το δόγμα στο οποίο ο Περόν στήριξε την πολιτική του
ήταν μια σαφής και ξεκάθαρη Τρίτη Θέση: μια
εναλλακτική στον αστικό καπιταλισμό και τον
κομμουνιστικό μαρξισμό.Ή μια εναλλακτική στους δύο
ιμπεριαλισμούς: των ΗΠΑ και του Σοβιετικού.
Η κυβέρνησή του -η οποία δεν δέχτηκε ποτέ βοήθεια,
δάνεια ή ξένες επενδύσεις- χαρακτηρίστηκε αμέσως από
πολιτικές υπέρ του λαού, για την παιδεία και την
ανάπτυξη της εργασίας και πέτυχε, με την εθνικοποίηση
των δημοσίων επιχειρήσεων, σε λίγα χρόνια, να
διαγράψει όλο το δημόσιο χρέος που είχαν συσσωρεύσει
οι προηγούμενες δικτατορικές κυβερνήσεις, αποκτώντας
πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών και καταφέρνοντας
να συσσωρεύσει ένα μεγάλο απόθεμα χρυσού.
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Αφίσα του Περονικού κινήματος που απεικονίζει την
Αργεντινή ανάμεσα στον ατομικισμό των ΗΠΑ και τον
Κολλεκτιβισμό της ΕΣΣΔ με τίτλο : 
«Η δική μας Τρίτη Θέση δεν είναι μια θέση του
κέντρου» 



Επιπλέον, από την άποψη της κοσμικότητας, η
κυβέρνηση Περόν ήταν πολύ προχωρημένη
για την εποχή, σε σημείο που εισήγαγε το νόμο
για το διαζύγιο, περιόρισε τη θρησκευτική
εκπαίδευση στα σχολεία και νομιμοποίησε την
πορνεία και αυτό του στοίχισε και τον
αφορισμό από τον Πάπα Πίο XII.

Τον Σεπτέμβριο του 1955, μια συμμαχία μεταξύ
του κλήρου, του στρατού και των μυστικών
υπηρεσιών των ΗΠΑ, ωστόσο, εμπόδισε κάθε
νέα περονιστική μεταρρύθμιση: ένα
πραξικόπημα υπό τον στρατηγό Pedro Eugenio
Aramburu, στην πραγματικότητα, αφαίρεσε από
τον Πρόεδρο Juan Peron από οποιοδήποτε
αξίωμα και τον ανάγκασε να εξοριστεί. 
Μια εξορία που κράτησε μέχρι το 1973. Στην
Αργεντινή, ωστόσο, το Κόμμα της Δικαιοσύνης
κηρύχθηκε παράνομο και για σχεδόν είκοσι
χρόνια η Αργεντινή και ο λαός της υπέστησαν
μακρά διαδοχή στρατιωτικών δικτατοριών και
βίας, καθώς και πολύ βαριές οικονομικές και
κρατικές ληστείες, που δεν επέτρεψαν στη
χώρα να ανακάμψει όπως είχε κάνει κατά τη
διάρκεια της περονιστικής δεκαετίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Χουάν Ντομινγκο Περόν
,στην εξορία του στην Μαδρίτη  θα γράψει ένα
είδος σύντομης πολιτικής διαθήκης, ένα
ιστορικό ντοκουμέντο προτροπής  προς τους
λαούς  με τον εμβληματικό τίτλο «Η ώρα των
Λαών». 
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Σε αυτό το κείμενο, που θα προεξοφλήσει τη θριαμβευτική
επιστροφή του στην πατρίδα του το 1973, εκτός από την
καταγγελία των εχθρών του στο εσωτερικό, θα καταγγείλει
τον κίνδυνο του ιμπεριαλισμού των Γιάνκηδων ή των ΗΠΑ και
την προέλαση του σοβιετικού και κομμουνιστικού
ιμπεριαλισμού.
Επιπλέον, ήταν ίσως ο πρώτος που κατήγγειλε τους
κερδοσκοπικούς ελιγμούς των κυβερνήσεων των ΗΠΑ σε
σχέση με το δολάριο, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου
του Seigniorage, και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα
οποία, εξάλλου, βρίσκονται ακόμη στην πηγή της οικονομικής
κρίσης που διανύουμε. Ήταν ο πρώτος που κατά τη διάρκεια
της θητείας του στην κυβέρνηση πρότεινε την ενοποίηση της
Λατινικής Αμερικής ή την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών
της Λατινικής Αμερικής.
Ο Περόν στην «Η ώρα των λαών», για την δικαιοσύνη και τις
προοπτικές της γράφει: 
Η δικαιοσύνη βασίζεται σε τρεις μεγάλες προυποθέσεις:
1) Η ανάγκη προώθησης μιας μεταρρύθμισης που ο σημερινός
κόσμος, με την ασταμάτητη εξέλιξή του, σηματοδοτεί ως
αναπόφευκτη επιταγή.
2) Η ανάγκη για ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής να
δημιουργήσει, χάρη σε μια διευρυμένη αγορά, χωρίς
εσωτερικά σύνορα, τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάπτυξή μας. να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των 200
εκατομμυρίων κατοίκων μας· να δημιουργήσει τα θεμέλια των
μελλοντικών Ηνωμένων Πολιτειών της Λατινικής Αμερικής,
ώστε η Λατινική Αμερική να έχει φωνή στις παγκόσμιες
υποθέσεις.
3) Η ευκαιρία να επιτευχθεί μια ιστορική ολοκλήρωση που
επιτρέπει την εδραίωση αυτής της απελευθέρωσης για την
οποία αγωνίζονται σήμερα σχεδόν όλοι οι υποταγμένοι λαοί.
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Ο αγώνας υπέρ των υποταγμένων λαών ήταν η σταθερά
της σκέψης και της δράσης του Χουάν Περόν.
Η τρίτη του θέση, μάλιστα, συνέπεσε με εκείνον τον Τρίτο
Κόσμο που εκμεταλλεύτηκαν και λεηλάτησαν οι
Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ,γράφοντας
αναφερόμενος επίσης στην παλιά Αντί-Περονική
δικτατορία που βασάνιζε την Αργεντινή εκείνα τα χρόνια:
«Οι σφετεριστικές κυβερνήσεις εκείνων των δικτατοριών
που ισχυρίζονται ότι επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους με
ξένη προστασία δεν μπορούν να διαρκέσουν».
Οι στρατιωτικές κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις που
επιβλήθηκαν από το Πεντάγωνο και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, θα αντιμετωπίσουν την ίδια μοίρα
στο Βιετνάμ όπως στη Λατινική Αμερική, καθώς τίποτα
σταθερό δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην ύβρη. 
Ο εθνικοσοσιαλισμός, η ιστορική ενοποίηση του Τρίτου
Κόσμου και της Λατινικής Αμερικής, η λαϊκή κυριαρχία,
όλες οι πτυχές που δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να
ανεχθούν οι ιμπεριαλισμοί.

Ο Χουάν Ντομίνγκο Περόν, παρά τη θριαμβευτική
επιστροφή του στην πατρίδα του το 1973 και την
επακόλουθη επανεκλογή του, αφήνοντας σύντομα την
κυβέρνηση στα χέρια της δεύτερης συζύγου του
Ισαμπελίτα - που σίγουρα δεν είχε τη στάση και την
κοινωνική ψυχή της Εβίτα - δεν τα κατάφερε. επίσης λόγω
του θανάτου του το 1974, να αποτρέψει την εμφάνιση
νέων στρατιωτικών πραξικοπημάτων που κατέπνιξαν
κάθε πιθανή μεταρρύθμιση στην Αργεντινή.
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Σήμερα ίσως, θα χρειαζόμασταν έναν νέο Χουάν
Ντομίνγκο Περόν.
Η Λατινική Αμερική θα τον χρειαζόταν , ακόμη μη
ενοποιημένη εξακολουθεί να διέρχεται μια σοβαρή
κοινωνικοοικονομική κρίση.
Και η Ευρώπη θα τον χρειαζόταν , ενωμένη μόνο από
την οικονομία και από τη συνεχή νομισματική
εκμετάλλευση και υποτίμηση που υποφέρουμε
καθημερινά εμείς οι πολίτες, επιπλέον κάτω από την
σκιά των διεθνών πολιτικών επιλογών των
γνώριμων ΗΠΑ και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.

Μια τρίτη θέση ανθρωπιστικού, ελευθεριακού και
εθνικοσοσιαλιστικού χαρακτήρα θα ήταν χρήσιμη
για τον τερματισμό της κρίσης. Προς το παρόν,
μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο παραδείγματα από το
παρελθόν.
Στα παραδείγματα προσωπικοτήτων που, από τον
Simon Bolivar μέχρι τον Giuseppe Mazzini, από τους
Garibaldi (Anita και Giuseppe), περνώντας στους
συζύγους Peron (Evita και Juan) και τον ελευθεριακό
σοσιαλισμό του Hugo Chavez, έχουν προσφέρει στον
κόσμο διαφορετικές και εναλλακτικές προοπτικές.
Προοπτικές πέρα   από τους διαχωρισμούς και τις
ιδεολογίες της δεξιάς και της αριστεράς, αλλά πάντα
στο πλευρό των λαών και των καταπιεσμένων.
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Εθνικός Σοσιαλισμός: Η Εθνικιστική
Επανάσταση της Τρίτης Θέσης
βιβλίο του Juan Pablo Herrera Castro



Juan Domingo Peron 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΟΝΙΣΜΟΣ; ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Πηγή:
Χουάν Ντομίνγκο Περόν. Περονιστικό Δόγμα. Επιμέλεια
από το Περονιστικό Κόμμα. (Μπουένος Άιρες, 1952)

Ομιλία της 20ης Αυγούστου 1948:

Στο Κογκρέσο πριν από λίγες ημέρες, ορισμένοι από
τους νομοθέτες μας ρώτησαν τι είναι ο περονισμός. 
Ο περονισμός είναι ανθρωπισμός στην πράξη. 
Ο περονισμός είναι ένα νέο πολιτικό δόγμα, 
το οποίο απορρίπτει όλα τα δεινά της πολιτικής των
προηγούμενων εποχών,στην κοινωνική σφαίρα είναι
μια θεωρία που καθιερώνει ισότητα μεταξύ των
ανθρώπων, η οποία τους παρέχει παρόμοιες ευκαιρίες
και τους εξασφαλίζει ένα μέλλον, έτσι ώστε σε αυτή τη
χώρα να μην υπάρχει κανείς που να του λείπει αυτό που
χρειάζεται για τα προς το ζην, παρόλο που μπορεί να
είναι απαραίτητο ώστε όσοι σπαταλούν άγρια   ό,τι
κατέχουν να στερηθούν του δικαιώματος να το κάνουν,
προς όφελος εκείνων που δεν έχουν απολύτως τίποτα.
Στον οικονομικό τομέα, ο στόχος του είναι κάθε
Αργεντινός να τραβήξει το βάρος του για τους
Αργεντινούς και ότι η οικονομική πολιτική που
υποστήριζε ότι αυτό ήταν ένα μόνιμο και τέλειο
σχολείο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να
αντικατασταθεί από ένα δόγμα κοινωνικής οικονομίας
σύμφωνα με το οποίο η διανομή του πλούτου μας , τον
οποίο αναγκάζουμε τη γη να παραχωρήσει σε εμάς και
το οποίο επιπλέον επεξεργαζόμαστε, μπορεί να
μοιραστεί δίκαια σε όλους εκείνους που έχουν
συνεισφέρει με τις προσπάθειές τους να το
συγκεντρώσουν.
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Αυτός είναι ο Περονισμός. Και ο περονισμός δεν
διδάσκεται, ούτε απλώς συζητιέται: κάποιος τον
αισθάνεται ή αλλιώς διαφωνεί. Ο περονισμός είναι ένα
ζήτημα της καρδιάς και όχι του κεφαλιού. Ευτυχώς δεν
είμαι από τους Προέδρους που ζουν χωριστά, αλλά
αντίθετα ζω ανάμεσα στο λαό μου, όπως πάντα ζούσα.
Ώστε να μοιράζομαι όλα τα σκαμπανεβάσματα, όλες τις
επιτυχίες τους και όλες τις απογοητεύσεις μαζί με τους
ανθρώπους της εργατικής τάξης μου. Νιώθω μια οικεία
ικανοποίηση όταν βλέπω έναν εργάτη που είναι
καλοντυμένος ή πηγαίνει την οικογένειά του στο θέατρο.
Νιώθω εξίσου ικανοποιημένος όπως θα ένιωθα αν ήμουν
ο ίδιος εργάτης. Αυτός είναι ο Περονισμός.

Μία Ενιαία Λαϊκή Τάξη 

Ποτέ δεν ήμουν της άποψης ότι σε αυτόν τον κόσμο θα
έπρεπε να υπάρχουν ομάδες ανδρών εναντίον άλλων
ομάδων, έθνη εναντίον εθνών και πολύ λιγότερο μπορώ
να παραδεχτώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι εχθροί
επειδή ομολογούν διαφορετική θρησκεία. Πώς θα
μπορούσε να γίνει δεκτό, πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί
ότι ο αντισημιτισμός έπρεπε να υπάρχει στην Αργεντινή;
Στην Αργεντινή δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες
από μία ενιαία τάξη ανθρώπων : όσοι εργάζονται μαζί
για την ευημερία του έθνους, χωρίς καμία διάκριση. είναι
καλοί Αργεντινοί, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη
φυλή ή τη θρησκεία τους, αν εργάζονται καθημερινά για
το μεγαλείο του Έθνους, και είναι κακοί Αργεντινοί,
ανεξάρτητα από το τι λένε ή πόσο φωνάζουν, αν δεν
βάζουν καινούργιο λιθαράκι κάθε μέρα στην
οικοδόμηση του κτηρίου της ευτυχίας και του μεγαλείου
του Έθνους μας.
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Αυτή είναι η μόνη διάκριση που πρέπει να κάνει η Αργεντινή
μεταξύ των κατοίκων της: σε αυτούς που κάνουν
εποικοδομητική δουλειά και σε αυτούς που δεν κάνουν. αυτοί
που είναι ευεργέτες για τη χώρα και αυτοί που δεν είναι. Για
το λόγο αυτό σε αυτή την πιο ελεύθερη χώρα των ελεύθερων,
όσο είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κανείς δεν θα διωχθεί
από κανέναν άλλο.

«Οι είκοσι αλήθειες της Περονικής δικαιοσύνης»

Από μια ομιλία της 17ης Οκτωβρίου 1950 στην Plaza de Mayo:

1. Η αληθινή δημοκρατία είναι το σύστημα όπου η Κυβέρνηση
ασκεί τη βούληση του λαού υπερασπίζοντας έναν και μόνο
στόχο: τα συμφέροντα του λαού.

2. Ο περονισμός είναι ένα κατεξοχήν λαϊκό κίνημα. Κάθε
πολιτική κλίκα αντιτίθεται στα λαϊκά συμφέροντα και,
επομένως, δεν μπορεί να είναι μια περονιστική οργάνωση.

3. Ένας Περονιστής πρέπει να είναι στην υπηρεσία του
σκοπού. Αυτός που επικαλείται το όνομα αυτής της υπόθεσης
και είναι πραγματικά στην υπηρεσία μιας πολιτικής κλίκας ή
ενός «caudillo» (τοπικός πολιτικός ηγέτης) είναι μόνο
περονιστής στο όνομα.

4. Υπάρχει μόνο μία κατηγορία ανθρώπων για τον περονιστικό
σκοπό: οι εργάτες.

5. Στη Νέα Αργεντινή, η εργασία είναι δικαίωμα που αξιοποιεί
τον άνθρωπο και καθήκον, γιατί είναι δίκαιο να παράγει ο
καθένας τουλάχιστον αυτό που καταναλώνει.

6. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα καλύτερο για έναν Περονίστα
από έναν άλλο Περονιστή.
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7. Κανένας Περονιστής δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι
περισσότερο από ό,τι πραγματικά είναι, ούτε πρέπει να
υιοθετεί μια θέση κατώτερη από αυτή που θα έπρεπε να είναι
η κοινωνική του θέση. Όταν ένας Περονιστής αρχίζει να
πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικός από ό,τι πραγματικά είναι,
πρόκειται να γίνει ένας από την ολιγαρχία.

8. Αναφορικά με την πολιτική δράση, η κλίμακα αξιών για
όλους τους Περονιστές είναι η εξής: Πρώτον, η Πατρίδα. μετά
ο Σκοπός , και μετά ο ίδιος ο Λαός..

9. Η πολιτική δεν αποτελεί για μας καθορισμένο στόχο αλλά
μόνο μέσο για την επίτευξη της ευημερίας της Πατρίδας που
αντιπροσωπεύεται από την ευτυχία του λαού και το μεγαλείο
του έθνους.

10. Οι δύο κύριοι κλάδοι του Περονισμού είναι η Κοινωνική
Δικαιοσύνη και η Κοινωνική Πρόνοια. Με αυτά τυλίγουμε τους
ανθρώπους σε μια αγκαλιά δικαιοσύνης και αγάπης.

11. Ο περονισμός επιθυμεί την εγκαθίδρυση της εθνικής
ενότητας και την κατάργηση της εμφύλιας διαμάχης.
Υποδέχεται ήρωες αλλά δεν θέλει μάρτυρες.

12. Στη Νέα Αργεντινή τα μόνα προνομιούχα είναι τα παιδιά.

13. Μια κυβέρνηση χωρίς δόγμα είναι ένα σώμα χωρίς ψυχή.
Γι' αυτό ο Περονισμός έχει καθιερώσει τα δικά του πολιτικά,
οικονομικά και κοινωνικά δόγματα:την Δικαιοσύνη.

14. Η δικαιοσύνη είναι μια νέα φιλοσοφική σχολή ζωής. Είναι
απλή, πρακτική, λαοφιλής και προικισμένη με βαθιά
χριστιανικά και ανθρωπιστικά αισθήματα.
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15. Ως πολιτικό δόγμα, το κίνημα Δικαιοσύνης  θεσπίζει
μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων του
ατόμου και των δικαιωμάτων της κοινότητας.

16. Ως οικονομικό δόγμα,  επιτυγχάνει μια αληθινή
μορφή κοινωνικής οικονομίας θέτοντας το κεφάλαιο
στην υπηρεσία της εθνικής οικονομίας και αυτή στην
υπηρεσία της κοινωνικής ευημερίας.

17. Ως κοινωνικό δόγμα,  προσφεύγει σε μια επαρκή
κατανομή της Κοινωνικής Δικαιοσύνης δίνοντας σε κάθε
άτομο τα κοινωνικά δικαιώματα που δικαιούται.

18. Θέλουμε μια κοινωνικά δίκαιη, μια οικονομικά
ελεύθερη και μια πολιτικά ανεξάρτητη Αργεντινή.

19. Είμαστε ένα οργανωμένο κράτος και ένας ελεύθερος
λαός που κυβερνάται από μια συγκεντρωτική
κυβέρνηση.

20. Το καλύτερο αυτής της γης μας είναι οι άνθρωποί
της.
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FIDEL CASTRO



Όταν εμείς οι αιρετικοί Φασίστες
συναντήσαμε τον Φιντέλ

/Φράνκο Καρντίνι/*
Ο Φράνκο Καρντίνι* είναι ένας από τους σπουδαιότερους
Ιστορικούς επιστήμονες διεθνώς στο πεδίο των Μεσαιωνικών
Σπουδών. Δια βίου αντί-ιμπεριαλιστής , υπήρξε μαζί με τον
Κλαούντιο Μούττι οργανωτής του Ιταλικού τμήματος της «Νέας
Ευρώπης του Ζαν Θιριάρ την δεκαετία του 60´ .

Πολύτιμε,

λίγες μόνο γραμμές, γιατί περισσότερες θα ήταν υπερβολή.

Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι ήσουν και θνητός. Μέχρι
τώρα είχαμε συνηθίσει στη μακρινή και μαγική  παρουσία σου,
στη μακρά ζωή σου που μέρα με τη μέρα φαινόταν ατελείωτη.

Παρακολουθείς τη ζωή μου για πολύ καιρό, από τα τέλη της
δεκαετίας του πενήντα. Σε ήξερα, ή μάλλον σε ξέρουμε,
περισσότερο από μισό αιώνα πριν: εκείνη την εποχή ήμασταν
μια μικρή ομάδα ανατρεπτικών που αναζητούσαμε δρόμο προς
τα εμπρός. Μερικοί ήταν καθολικοί, άλλοι ήταν κατάφωρα και
απείθαρχα άθεοι ή φανατικοί νεοπαγανιστές: δεν μας άρεσε ο
σοβιετικός κομμουνισμός, δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με τη
φιλελεύθερη-δημοκρατική Δύση. Υπήρχε όμως ο «Ψυχρός
Πόλεμος», που θόλωσε τα περιγράμματα κάθε αλήθειας και μας
εμπόδισε να αξιολογήσουμε σωστά το τι συνέβαινε στον κόσμο.
Αφανώς, καταλάβαμε ότι η εχθρότητα μεταξύ των δύο
υπερδυνάμεων έκρυβε μια ψευδαίσθηση: ότι ήταν η μάσκα
μιας κωφής και σκοτεινής συνενοχής, το τέχνασμα για τη
διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας μέσω μιας βίαιης
συνεργασίας.
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Ήταν το φθινόπωρο του μοιραίου 1956, που αφαιρέσαμε τα
γυαλιά από τα μάτια μας: αν και δεν είχαμε ακόμη συνηθίσει
το φως. Η κρίση του Σουέζ και η ουγγρική εξέγερση, σχεδόν
ταυτόχρονα, μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι
μόνο στη Δύση, αλλά και στην Ανατολή, δεν θα υπήρχε ποτέ
τίποτα νέο, γιατί η Ουάσιγκτον και η Μόσχα, μιμούμενοι την
ανεπανόρθωτη εχθρότητά τους, ήταν στην πραγματικότητα
υποστηρικτές ο ένας του άλλου.Αναζητούσαμε έναν νέο
δρόμο προς τα εμπρός: πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το
δούμε στην υπόθεση ότι θα αναδυθούν τρίτα μονοπάτια,
τρίτες δυνάμεις. 
Κατά κάποιον τρόπο, ο Ντε Γκωλ μας έδειξε έναν πιθανό
δρόμο: έναν δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια
ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Το «αδέσμευτο» μέτωπο, το
οποίο έτρεχε από τον Νάσερ μέχρι τον Τίτο και τον Νεχρού,
φάνηκε να είναι το πρώτο βήμα προς μια καινοτόμο
απάντηση όσον αφορά την παγκόσμια ισορροπία.

 Καταλάβαμε ότι η ανθρωπότητα διψούσε για ελευθερία,
αλλά και ότι αυτό δεν συνδεόταν απαραίτητα με την
ελευθερία που προσφέρει και επιδεικνύει ο λεγόμενος
«Ελεύθερος Κόσμος».Παρά το γεγονός ότι σχεδόν τίποτα δεν
ειπώθηκε γι' αυτό εκείνη την εποχή, αυτό που άρχιζε να
συμβαίνει -ή συνέβαινε εδώ και αρκετό καιρό: αλλά τα μέσα
ενημέρωσης σιωπούσαν.- από την Αφρική μέχρι τη Λατινική
Αμερική οι λαοί έδειξαν ότι ήταν η πείνα τους όχι μόνο για
πολιτική ελευθερία, αλλά και για πραγματική πείνα, πείνα με
την πρωταρχική έννοια του όρου, την πείνα για την οποία
μιλάει ο μεγάλος Knut Hamsun σε ένα από τα διάσημα βιβλία
του. Καθυστερημένα καταλαβαίνουμε το μάθημα των
«τεσσάρων ελευθεριών», και ότι αυτά τα «από» δεν μπορούν
παρά να συνοδεύονται με κάθε «προς». Ελευθερία από την
πείνα, ελευθερία από έλλειψη, ελευθερία από φόβο.
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Κάναμε μερικές γκάφες. διστάζαμε. Φτάσαμε στο σημείο να
είμαστε με την OES ενάντια στους Αλγερινούς πατριώτες,
για το Κονγκό του Tshombe και την União Mineira (μας άρεσε
η ρομαντική απόγνωση των μισθοφόρων που
στρατολόγησε), με το Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.
Είδαμε ξεκάθαρα τις αντιφάσεις και την υποκρισία αυτού
που τότε ονομαζόταν «αποαποικιοποίηση», αλλά
πιστεύαμε ότι η Ευρώπη, χωρίς την κυριαρχία της Αφρικής,
δεν θα επιζούσε (χωρίς καν να μπορούμε να φανταστούμε
τη σκληρότητα και την αγριότητα με την οποία τα δυτικά
λόμπι προετοίμασαν τον επανεποικισμό εκείνης της
ηπείρου πολύ πιο ξεδιάντροπα  από τα παλιά αποικιακά
μοντέλα).

Όμως κάτι στον κόσμο άλλαζε. Δεν καταλάβαμε καν τι
γινόταν στην Εκκλησία, μεταξύ του Βατικανού Β' και των
«θεολόγων της απελευθέρωσης» στη Λατινική Αμερική.
ωστόσο, η κρίση των σοβιετικών πυραύλων στην Κούβα, ο
πόλεμος στο Βιετνάμ που μας ανάγκασε -στην αρχή άθελά
μας- να πάμε με τους Βιετκόνγκ μέρα με τη μέρα, το joli mai
στο Παρίσι και αλλού, την «Άνοιξη της Πράγας» και τα
μαγικά λεωφορεία για την Καμπούλ , ο θάνατος του «Τσε»
Γκεβάρα και η γέννηση του μύθου του (Μάθαμε να θέλουμε
να...) μας μάθαιναν ότι η μήτρα του παλιού κόσμου, αυτή
που ιδρύθηκε με την άθλια «Διάσκεψη του Παρισιού» του
1919 -20 και επιβεβαιώθηκε εκ νέου ένα τέταρτο του αιώνα
αργότερα από τις συνθήκες της Γιάλτας που ενέκρινε τη
διαίρεση του πλανήτη και την αδυναμία οικοδόμησης μιας
ενωμένης Ευρώπης, τώρα εκρηγνύοταν για να
δημιουργήσει κάτι άλλο, είτε τον Μεσσία είτε τον
Αντίχριστο.
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Σας αγαπάμε, σας ακολουθούμε. Όχι όπως σε αγάπησαν και σ´
ακολούθησαν οι περισσότεροι υποστηρικτές σου. Γνωρίζαμε,
τουλάχιστον εν μέρει, τα λάθη  σου αλλά και τα εγκλήματά
σου. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι, πέρα   από τις
ολοκληρωτικές και θηριώδεις μορφές, σε ορισμένες πτυχές
ακόμη και τις ντεμοντέ του καθεστώτος της, η Κούβα ήταν ένα
νησί της Ελευθερίας που αντιστάθηκε, χωρίς να λυγίσει, παρά
το γεγονός ότι υπόκειται σε απάνθρωπο εμπάργκο. 
Ένα νησί ψαράδων και αγροτών, που παράγει μόνο ζάχαρη,
ρούμι, καπνό και όμορφη μουσική. Το νησί που περιέγραψε 
ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ στο αμίμητο αριστούργημα του Ο Γέρος
και η Θάλασσα .Το νησί που ταπείνωσε την υπερδύναμη,
σταμάτησε την αλαζονεία της στην παραλία του Κόλπου των
Χοίρων και μετατράπηκε από έναν αμφίβολο «παράδεισο»
τυχερών παιχνιδιών και οίκων ανοχής σε ένα λιτό πολιτικό
εργαστήριο. Το νησί όπου οι άνθρωποι ζούσαν στα όρια της
επιβίωσης και όπου όμως χτιζόταν ένα κοινωνικό σύστημα
υγείας, πρότυπο για όλο τον κόσμο, όπου η εκπαίδευση είχε
γίνει το πρώτο κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού και
οι πτυχιούχοι από καλά πανεπιστήμια ήταν περισσότεροι
από οπουδήποτε αλλού. 
Για μισό αιώνα, η Κούβα, που δεν είχε πετρέλαιο, εξήγαγε
γιατρούς και δασκάλους σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ποτέ δεν
μας άρεσε εντελώς το καθεστώς σου, αλλά δεν πέσαμε στην
παγίδα που έστησαν οι καρικατούρες , όπως αυτή που
πρότεινε ο Χίτσκοκ στην ταινία Τοπάζι.
Καταδίωξες την Εκκλησία και δεν μας άρεσε, αν και ξέραμε ότι
σε όλη τη Λατινική Αμερική η καθολική ιεραρχία συχνά έθετε
τον εαυτό της στην υπηρεσία κακών αιτιών. Αλλά εσύ είχες 
 εκπαιδευτεί από την Εταιρεία του Ιησού, και ο Ιγνάτιος
Λογιόλα είχε δίκιο όταν είπε: «Δώσε μου ένα παιδί και θα
ανήκει στον Χριστό για πάντα». 

35



Το νιώσαμε όταν εμφανίστηκες ενώπιον του Ιωάννη
Παύλου Β' ούτε φορώντας το λαδί στολή αντάρτικου
ούτε τη γελοία σοβιετικού τύπου στολή ενός στρατηγού
ενός μικρού στρατού, αλλά ντυμένος αδέξια με ένα
σεμνό μπλε ρούχο της Πρώτης Κοινωνίας, τόσο δειλός
σαν φοιτητής: Ωστόσο, πριν από εκείνον τον υπέροχο
και τρομερό πάπα, διεκδίκησες την αξιοπρέπεια της
ζωής σου , το νησί σου των νοσοκομείων και σχολείων
που λειτουργούν, όπου οι φτωχοί μπορούσαν
επιτέλους να σπουδάσουν. Σε είδαμε τότε, με τον
Βενέδικτο XVI και με τον Πάπα Φραγκίσκο. Και
αναρωτηθήκαμε τι πραγματικά πιστεύατε, τι
πραγματικά πιστεύατε ή τι πιστεύετε.

Σήμερα το πρωί, Commandante, ήμουν στο Μπάρι «μου»,
μια πόλη που αγαπώ. Πήγα στην πρώτη λειτουργία στη
Βασιλική του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι υπέροχη
μετά την τελευταία αποκατάσταση. Προσευχήθηκα για
Σένα. ίσως - ναι - έκλαψα. Νομίζω ότι γνωρίζω
τουλάχιστον μερικά από τα βάρη των αμαρτιών που
φέρεις. και προσευχήθηκα στον Θεό να σου δείξει ότι το
έλεός Του είναι απείρως μεγαλύτερο από το μεγάλο
καλάθι των εγκλημάτων που έβαλες ταπεινά στα πόδια
Του. 
Αργότερα, μπροστά σε ένα απίθανα γεμάτο θέατρο
Petruzzelli, όπου επρόκειτο να κάνω μια ομιλία - και τι
άλλο; - για τον Φρειδερίκου Β' και το Καστέλ ντελ Μόντε,
δεν μπορούσα να μην αφιερώσω μερικές λέξεις στη
μνήμη σου: και ένιωσα τη φωνή μου να τρίζει από
συγκίνηση. Φοβόταν τον πάγο, περίμενε διαμαρτυρίες.
Και δέχτηκα στην πράξη όρθιους χειροκροτητές.
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Λίγες ώρες αργότερα, στο αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο, με
εντυπωσίασε ο άδοξος τίτλος και ο υπότιτλος μιας
εφημερίδας που κάποτε λάτρεψα -όταν ήταν κάτι εντελώς
διαφορετικό- και στην οποία έγραφα για πολύ καιρό: Ο
Φιντέλ Κάστρο νεκρός. CUBA LIBRE. Αιμοδιψής δικτάτορας,
αγαπητός πολύ στα σαλόνια της ιταλικής αριστεράς. Μαζί
του σβήνει επιτέλους ο εφιάλτης του κομμουνισμού. Λοιπόν,
δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα «σαλόνια της ιταλικής
αριστεράς»: σίγουρα δεν πάτησα ποτέ το πόδι μου σε αυτά
και είμαι περήφανος γι' αυτό. Όσο για τον «εφιάλτη του
κομμουνισμού», μου φαίνεται ότι ένας ακόμη χειρότερος
αναδύεται σήμερα: και ίσως όσοι αμφιβάλλουν ότι ο
κομμουνισμός έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, ή
σχεδόν, ακριβώς όταν άρχιζε η ανάγκη για να είσαι σοβαρά
αισθητός, να έχουν δίκιο. 
Ξεπέρασα την αποστροφή μου στην ιδέα να δώσω ενάμισι
ευρώ στον όμιλο που διευθύνει αυτή τη μικρή εφημερίδα και
πήρα ένα αντίγραφο στο σπίτι για μελλοντική αναφορά. Και
μετά έπεσα πάνω στο μεγάλο άρθρο, Το νησί που δεν
υπάρχει. Οι τυφλοί Καστρικοί  της πατρίδας μας.
Άρχισα να το διαβάζω με πόνο και αμηχανία, γιατί το έγραψε
ένας αγαπημένος και αδελφικός μου φίλος, δημοσιογράφος
υψηλού διαμετρήματος και ένας από τους καλύτερους
«ταξιδιωτικούς συγγραφείς» που έχουμε στην Ιταλία.
Αναφέρομαι στο Στένιο Σολίνα.Στην πραγματικότητα, το
άρθρο είναι μια ανάλυση ενός παλιού και διάσημου βιβλίου
του Saverio Tutino, το οποίο καταλήγει στη «φωτιά των
ματαιοτήτων και των ψευδαισθήσεων». 
Ο Σολίνα είναι νεότερος από εμένα, αλλά έχουμε μοιραστεί
πολλές ιδέες και πολλές φιλίες. Καταλαβαίνω ότι η δουλειά
σας έχει κανόνες και είμαι ο ίδιος δημοσιογράφος, ακόμα κι
αν είμαι απλώς δημοσιογράφος -είμαι από τους λίγους
ενημερωμένους με το INPGI- που συνειδητοποιώ ότι το να
γράψω για μια εφημερίδα είναι κάτι που υπόκειται σε
ορισμένους κανόνες, είτε μας αρέσει είτε όχι. 
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Νομίζω ότι γνωρίζω τον Στένιο αρκετά καλά για να ξέρω
ότι δεν συμφωνεί με πολλές από τις ιδέες που
παρουσιάζονται από την εφημερίδα στην οποία γράφει
και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι συνήθως
περιορίζεται στην ταξιδιωτική αλληλογραφία, κάτι που
είναι πάντα καλό. 
Φοβόταν να γράψει για τον Κάστρο, και αμέσως μετά το
θάνατό Του ήταν ένας μικρός βάτραχος που έπρεπε να
καταπιεί: και το έκανε κομψά, ίσως λέγοντας ακόμη και
κάποια πράγματα που νόμιζε, αλλά ίσως κρατώντας
άλλα σιωπηλά. Αλλά δεν είναι επειδή έχουμε
αποστασιοποιηθεί ο ένας από τον άλλον σε σημείο που
ο θάνατος του Φιντέλ μας έκανε να αντιδράσουμε με
τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε κανείς να κρίνει από το
άρθρο του και τα λόγια μου. Η πραγματικότητα είναι
πάντα πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται.

Και τώρα, Κομαντάντε, σε αποχαιρετώ, ίσως θα σου
άξιζε ένας Λόρκα ή ένας Νερούδα να αφιερώσεις ένα
πένθος στην εικόνα Σου. Τα δικά μου είναι λόγια ενός
γέρου γιατί συνειδητοποιώ ότι μαζί σου πεθαίνει μια
εποχή: ότι μια εποχή, η δική σου, που ήταν και δική μας,
πεθαίνει. Μαζί σου - ο Σολίνας έχει δίκιο - πολλές
ψευδαισθήσεις πεθαίνουν. Και έχετε ξεπεράσει πολλές
φρικτές και διαβόητες πραγματικότητες με τις οποίες
έχετε παλέψει σε όλη σας τη ζωή. Γιατί, όπως έλεγε ένα
παλιό τραγούδι των πολιτοφυλακών, ύμνος προς τιμή
του Χο Τσι Μινχ, «η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι /
ανώτερη από το ψωμί / ανώτερη από τη δόξα /
υψηλότερη από την ίδια την επιβίωση». 
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Αυτό πίστευες σε όλη σου τη ζωή, παρόλο που πολλές
φορές στις φυλακές σου έχεις παραβιάσει αυτό που
πίστευες. Αλλά οι αντίπαλοί σου που τώρα ετοιμάζονται
να επιστρέψουν από το Μαϊάμι στο νησί σου,
ελπίζοντας να το μετατρέψουν για άλλη μια φορά σε
έναν παράδεισο τυχερών παιχνιδιών και οίκων ανοχής,
εκείνοι που χόρεψαν έναν άσεμνο χορό προσβολών
πάνω από το πτώμα σου με τον άσεμνο γερουσιαστή
Ρούμπιο, ελπίζουμε να απογοητευτούν. 
Δεν θα βρίσκουν πια να τους περιμένει η μάζα των
εγκαταλειμμένων άθλιων που άφησαν όταν κατέφυγαν
στην ηπειρωτική χώρα, παίρνοντας μαζί τους ό,τι
μπορούσαν από τους καρπούς της λείας τους. Θα βρουν
έναν πληθυσμό φτωχών αλλά αξιοπρεπών ανθρώπων,
ανθρώπων που έχουν πάει σχολείο και που ξέρουν
πολύ καλά ποιοι είναι και πώς πρέπει να τους φέρονται. 
.Ας είμαστε ξεκάθαροι: δεν μιλάω εδώ για τους πολλούς
πιστούς και θαρραλέους αντιπάλους Σου, αυτούς που
φυλακίσατε, βασανίσατε και σκοτώσατε όπως έκαναν
πάντα οι συνάδελφοί σας (μερικοί από τους οποίους
τιμούνται τώρα με πλακέτες και μνημεία στον Ελεύθερο
Κόσμο). Μιλάω για τους ταραχοποιούς, τους
κερδοσκόπους, τους διεφθαρμένους/διεφθαρμένους
που έφυγαν από το νησί διακηρύσσοντας ότι
αναζητούσαν την ελευθερία, όταν απλώς αναζητούσαν
την ατιμωρησία για τα αμέτρητα χυδαία εγκλήματά
τους. 
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Τώρα, στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ είναι ο δικηγόρος
Mauricio Claver-Carone, γεννημένος στο Μαϊάμι το 1975 και ένας
πολύ δραστήριος «αναδυόμενος ηγέτης» στους
κουβανοαμερικανικούς κύκλους που αντιτίθενται στην άρση
του εμπάργκο στην Κούβα και σε όλες τις παραχωρήσεις που ο
μετανοημένος πλέον Πρόεδρος Ομπάμα (τον οποίο οι
Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές των ΗΠΑ «προειδοποίησαν» να
μην παρευρεθεί στην κηδεία σου στην Αβάνα) έκανε στην
Κούβα από το 2014, κατά παρέκκλιση από τις πιο απεχθή
πτυχές του ίδιου του εμπάργκο (αυτές που αφορούν τα
φάρμακα και τα τρόφιμα). 
Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επίσης την υποστήριξη του περιοδικού
της KKK, «The Crusader», το οποίο έχει τη συνεργασία του
στρατηγού Flynn, ο οποίος έγραψε το βιβλίο The Field of Light με
τον γνωστό Αμερικανό δεξιό διανοούμενο, Michael Ledeen,
μακροχρόνιος υποστηρικτής του 2001 στο Αφγανιστάν και της
επίθεσης στο Ιράκ το 2003, διόρισε επικεφαλής της CIA τον Mike
Pompeo, ο οποίος έχει το όνομα και τη φυσική εμφάνιση ενός
μαφιόζου, αλλά ακόμα χειρότερα  είναι ανοιχτά ενάντια στο
κλείσιμο της φυλακής του Γκουαντάναμο και είναι
αποφασισμένος να ματαιώσει οποιαδήποτε συμφωνία με το
Ιράν·. Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης θα είναι ο Τζεφ Σέσιονς,
ένας υπέρμαχος του ανελέητου αγώνα κατά των
λαθρομεταναστών, ο οποίος επικρίνει την ΚΚΚ, τους οποίους
αποκαλεί «γενναία αγόρια», μόνο για χρήση μαριχουάνας. 
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Σε τι κόσμο μας άφησες Σενιόρ Κομαντάντε;

Εξάλλου, δεν πέθανες νικητής. Δεν ολοκλήρωσες το έργο
σου, που πιθανότατα δεν θα επιζήσει περισσότερο.
 Τότε η ιστορία των νικητών μπορεί ίσως να το καλύψει με
αμηχανία και να το βάλει με το ζόρι στη γκαλερί των
τεράτων για να τοποθετηθεί στην πρώτη σελίδα, εκείνων
που πάντα χρησιμεύουν για να κρύβονται πίσω η γιγαντιαία
σκιά τους η ασχήμια ενός κόσμου που στερήθηκε σκοτεινά
τη δικαιοσύνη και το έλεος που όχι εσύ, αλλά οι εχθροί σου
βοήθησαν να οικοδομήσουν ριζώνοντας εκεί τα παχιά και
βρώμικα κέρδη τους. 
Δεν ξέρω αν η Ιστορία, η αληθινή Ιστορία, θα σε δικαιώσει
ποτέ. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή
η Ιστορία.
Αλλά σε ευχαριστώ. Για όσα με δίδαξες και για όσα με έκανες
να περιμένω. Όχι για τις αποτυχίες σου και την τυραννία
σου, αλλά για το όνειρό σου για ένα πιο δίκαιο αύριο, για
τους ανθρώπους των οποίων τη ζωή έσωσαν τα νοσοκομεία
σου, δωρεάν, ενώ αλλού, στον Ελεύθερο Κόσμο της
Θαυματουργής Πρόνοιας και της Προόδου, οι άρρωστοι
αφήνονται να πεθάνουν χωρίς μια έγκυρη πιστωτική κάρτα
και χαιρόμαστε κάθε φορά που ένα σκάφος γεμάτο άτυχους
ανατρέπεται στη Μεσόγειο και βυθίζεται το ταλαιπωρημένο
περιεχόμενό του. Η δικτατορία σου ήταν πολύ πιο αποδεκτή
και αξιοπρεπής από αυτή των τραπεζών, των
χρηματιστηρίων και των ΜΜΕ που μας έχουν
σκλαβώσει.Τώρα, αναπαύσου εν ειρήνη. Είθε η Παναγία της
Φιλανθρωπίας του Cobre και του Αγίου Ιακώβου να σε
προστατεύσει.όλους όσοι είστε Κουβανοί και Γαλικιανοί. 
Είθε να σε συνοδεύουν μπροστά στον Θρόνο του Θεού και
να προσεύχονται για Σένα... 
Hasta siempre, Κομαντάντε!
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«Fidel Castro , ο τελευταίος Καθολικός Βασιλιάς»
έργο που αναλύει τις Καθολικές Φαλαγγίτικες
επιρρόες στην ζωή & την δράση του Κάστρο  



   * αναδημοσιεύουμε εδώ την μετάφραση που δημοσίευσε ο
«Μαύρος Κρίνος»το μοναδικό ελληνικό ιστολόγιο που εκφράζει
τις ιδέες της Τρίτης Θέσης σφαιρικά και συστηματικά για πάνω
από δεκαπέντε έτη. 
μετάφραση : Τίτος
  
Μιλάμε για τα πολιτικά κινήματα και τα καθεστώτα που
γεννήθηκαν στην Ισπανική πολιτισμική περιοχή, μεταξύ της
Ιβηρικής χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής:
Φαλαγγισμός, Φρανκισμός, Περονισμός και Κουβανικός
Σοσιαλισμός.
Τα πρώτα τρία θεωρούνται δεξιά και το τελευταίο αριστερό.
Στην πραγματικότητα, ήδη μεταξύ των τριών πρώτων, η
ταξινόμηση στα δεξιά είναι πολύ προβληματική: γιατί αν ο
Φρανκισμός ήταν σίγουρα αυταρχικός και εθνικό-
συντηρητικός, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον αρχικό
Φαλαγγισμό ή τον Αργεντίνικο Περονισμό που ήταν μάλλον
Εθνικιστικά κινήματα εκσυγχρονισμού με ισχυρές
κοινωνικές, αν όχι σοσιαλιστικές τάσεις και, ως εκ τούτου,
μπορεί να κατηγοριοποιηθούν, αν και με όλα τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, στην «Φασιστική» τυπολογία, η οποία
από μόνη της ξεφεύγει από το περιοριστικό «δεξιό -
αριστερό» σχήμα, συμπεριλαμβανομένων ακριβώς εκείνων
των κινήσεων που προσπάθησαν τον εικοστό αιώνα μια
σύνθεση μεταξύ Εθνικισμού και Σοσιαλισμού.
Είναι πάνω απ 'όλα ο καραϊβικός σοσιαλισμός στον οποίο
δεν πρέπει να τονιστεί ο μαρξιστικός χαρακτήρας, με τη
σκληρή και καθαρή έννοια της διαλεκτικής - υλιστικής
φιλοσοφίας του Μαρξ, αλλά μάλλον ως τυπικό λαϊκίστικο
κίνημα της Νότιας Αμερικής, επομένως ακόμη και
«χριστιανικό» με τον τρόπο του, που τον φέρνει πολύ κοντά
με τον Αργεντίνικο Περονισμό .

Όταν ο Fidel Castro διάβαζε
 Jose Antonio Primo de Rivera και ο

Guevara ήταν λαϊ(κι)στής
Λουίτζι Κοπερτίνο
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Τόσο ο Τσε Γκεβάρα όσο και ο Φιντέλ Κάστρο δεν
γεννιούνται Κομμουνιστές, ενδεχομένως γίνονται. Και το
γίνονται σύμφωνα με μια υπόθεση που δεν μας επιτρέπει
να τους χαρακτηρίσουμε Μαρξιστές με την αυστηρή έννοια.
Οι Che και Lider Maximo γεννιούνται εθνικο-λαϊ(κι)στές.
Άρχισαν την πολιτική τους περιπέτεια στο όνομα των
"libertadoras" και των αντιιμπεριαλιστικών εθνικών
επαναστάσεων. Αναμφίβολα, η Βολιβαριανή κληρονομιά, η
οποία ήταν πάντα ισχυρή στη Νότια Αμερική, αντηχεί εδώ,
και μέσω αυτής επίσης μια ορισμένη «προοδευτική
μασονική» επιρροή. Όμως, πάνω απ 'όλα, υπήρχε, σε αυτήν
την αρχή, η ηχώ του αργεντίνικου "giustizialismo", του
Περονισμού. Σε λίγα χρόνια ο συνταγματάρχης Juan Domingo
Perón κατάφερε να εκσυγχρονίσει την Αργεντινή, στο όνομα
της οικονομικής ανεξαρτησίας του έθνους, να την
απελευθερώσει από την κυριαρχία του αγγλοαμερικανικού
κεφαλαίου, και στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης που
εφαρμόστηκε σύμφωνα μια διαταξικότητα κοινωνικά
προηγμένη. «Θέλουμε μια κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά
ελεύθερη και πολιτικά κυρίαρχη Αργεντινή», γράφτηκε στο
Πολιτικό Μανιφέστο του Περόν.
Ωστόσο, στην αρχική φάση της εθνικής επανάστασης της
Κούβας, υπήρχε επίσης μια τρίτη, ισχυρή πολιτιστική
επιρροή, με μεσολάβηση ακριβώς από τον Περονισμό: αυτή
του Φαλαγγισμού του Χοσέ Αντόνιο, ο οποίος ποτέ δεν ήρθε
πραγματικά στην εξουσία, αλλά του οποίου η ιδεαλιστική
κληρονομιά είχε εξαπλωθεί στο σύνολο του ισπανόφωνου
Κόσμου.
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Περονισμός
Μεταξύ 1944 και 1955 - με τη θεμελιώδη υποστήριξη της
συζύγου του, της πρώην ηθοποιού του ραδιοφώνου Eva
Duarte, που έγινε για τις λαϊκές μάζες Evita, η "Madonna των
ντεσκαμισάδος", μια γυναικεία παρουσία, εντός ενός
προεδρικού καθεστώτος του οποίου τα πλαίσια προήλθαν
από το στρατό και τα συνδικάτα, τα οποία ζύμωσαν την
ιδιαίτερη αριστερή ψυχή του Περονισμού (που αργότερα
ονομάστηκε "montonera") - ο Juan Domingo Perón είχε οδηγήσει
την Αργεντινή, απομακρύνοντας την ημι-αποικιακή
κυριαρχία της Αγγλίας και των ΗΠΑ, και είχε ξεκινήσει, όχι
χωρίς αντιφάσεις, τη διαδικασία εκσυγχρονισμού. Ο Περόν
πέτυχε τον εκσυγχρονισμό της Αργεντινής μέσω της
εκβιομηχάνισης με αντικατάσταση - υπερασπίστηκε
προστατευτικά την αναδυόμενη εθνική βιομηχανία
αντικαθιστώντας με την εγχώρια παραγωγή τις εισαγωγές
που, μέχρι τότε, ανάγκαζαν το έθνος να εξαρτάται από το
εξωτερικό - και μέσω μιας εμπνευσμένης κοινωνικής
πολιτικής σε μια κοινωνικά πολύ προχωρημένη
διαταξικότητα.
Ο Περόν ήταν στρατιωτικός συνταγματάρχης και ήρθε στην
κυβέρνηση μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα το 1943, όπου
είχε το ρόλο του υπουργού Εργασίας. Η προηγμένη
κοινωνική του πολιτική του κέρδισε αμέσως την υποστήριξη
του CGT, της μεγαλύτερης εργατικής ένωσης της Αργεντινής.
Η Περονιστική κοινωνική πολιτική αποσκοπούσε στο
συνδυασμό των συμφερόντων της νεογέννητης Αργεντινής
επιχειρηματικότητας, που την υπερασπίστηκε από τον ξένο
ανταγωνισμό, με εκείνα της εργατικής τάξης που ήθελαν να
ενταχθούν στην εθνική βιομηχανία. Η Περονιστική
διαταξικότητα ωφέλησε τις λαϊκές τάξεις περισσότερο από
τις βιομηχανικές. Εν ολίγοις, έκλεινε περισσότερο προς τα
αριστερά, σε σύγκριση με το μοντέλο από το οποίο ο Perón,
που δεν το έκρυψε, εμπνεύστηκε.
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Αυτό το μοντέλο ήταν το συντεχνιακό πείραμα που
προσπάθησε το 1930 στην Ιταλία ο Φασισμός. Ο Περόν
ήταν, ως στρατιωτικός επίκουρος, στη Ρώμη και το
Τσιέτι, και ήταν ενθουσιασμένος για την κοινωνική
πολιτική του Φασισμού που προδιέγραφε μια
κοινωνική και εθνική επανάσταση από τα πάνω. Μια
Επανάσταση, αναμφίβολα, που όμως παρέμεινε εν
μέρει εξαρτημένη από τις δεξιές, εθνικιστικές και
συντηρητικές συνιστώσες, αλλά η οποία είχε μέσα της,
στη «Φασιστική Αριστερά», τις δυνάμεις να
ξεπεραστούν αυτές οι συνθήκες.
Στην Αργεντινή, ο Περόν επανέλαβε το Ιταλικό
πείραμα χωρίς, λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών
συνθηκών εκείνης της στιγμής σε αυτήν τη χώρα,
πάρα πολλούς συντηρητικούς συμβιβασμούς. Η
Περονική πολιτική ήταν μια ανοιχτή επίθεση κατά της
«ολιγαρχίας». Η διαμάχη εναντίον της ολιγαρχίας
τέθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένης της προπαγάνδας, από τη
σύζυγο του, Evita, ταπεινής κοινωνικής καταγωγής
(παράνομη κόρη ενός γαιοκτήμονα και μιας
υπηρέτριας, αλλά που ποτέ δεν αναγνωρίστηκε από
τον πατέρα της).
Αν και ο Peron ανήκε στην GOU (United Officer Group), μια
ένωση, οργανωμένη ως ημι-μασονική λέσχη,
αξιωματικών που ήταν συμπαθείς προς τους
Ευρωπαϊκούς Φασισμούς, ο Περονισμός σήκωσε
αμέσως την σημαία του Καθολικισμού μαζί με του
εθνοκοινωνικού. «Ο "giustizialismo" είναι μια νέα
αντίληψη της ζωής, απλή, πρακτική, δημοφιλής, βαθιά
χριστιανική και βαθιά ανθρωπιστική», συνέχισε το
Πολιτικό Μανιφέστο του Περόν. Η πολιτική
προσήλωση στον Καθολικισμό οφείλεται, χωρίς
αμφιβολία, στο γεγονός ότι ήταν η «εθνική θρησκεία».
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Εκτός από αυτό, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που θα
περάσει στην Κουβανική Επανάσταση, δηλαδή η
λεγόμενη "Τρίτη Θέση", ή "Τριτοθεσιτισμός" ο
Τρίτος Δρόμος μεταξύ του Καπιταλισμού και του
Κομμουνισμού που γίνεται, στο επίπεδο της
διεθνούς πολιτικής, ο τρίτος δρόμος μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών και την Σοβιετική Ένωση
(Ιδέα - Δύναμη που θα την ενστερνιστούν όλες οι
Ευρωπαϊκές νεοφασιστικές ομάδες).
«Αλλά το σημαντικό ήταν αυτό: ένας κόσμος ήδη
χωρισμένος σε ιμπεριαλισμούς και ένας τρίτος
αντιφρονούντας που λέει: Όχι, ούτε με τον έναν
ούτε με τον άλλο, είμαστε σοσιαλιστές, αλλά εθνικοί
σοσιαλιστές. Είναι μια τρίτη θέση μεταξύ του
σοβιετικού σοσιαλισμού και του Yankee
καπιταλισμού».

Ο "Τσε" Γκεβάρα "Περονιστής"
Η αγιογραφία που χτίστηκε γύρω από τον "πολιτικό
μύθο" του Τσε Γκεβάρα ξεχνά ότι ο Ερνέστο
Γκεβάρα ντε λα Σέρνα, που αργότερα έγινε γνωστός
ως "Τσε", έζησε, έστω και ως θεατής, το πείραμα του
Περονισμού. Γεννήθηκε το 1928, στο Ροσάριο της
Αργεντινής, σε μια πλούσια οικογένεια της
«ολιγαρχίας». Ο πατέρας του, μηχανικός και
επιχειρηματίας, είχε θητεύσει σε αντιφασιστικές
ομάδες και η μητέρα του, μια καλλιεργημένη
γυναίκα, μύησε τον μικρό Ερνέστο σε μια αγάπη για
τη λογοτεχνία, ειδικά τη γαλλική. Όταν ο Περόν
ανέλαβε την εξουσία, ο νεαρός Γκεβάρα
παρακολουθούσε την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου. 
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Η αγιογραφία λέει ότι ήδη εκείνα τα χρόνια απολαμβάνει τα
έργα των Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine και άλλων
«καταραμένων ποιητών». Από αυτούς έμαθε το αναρχικό,
μηδενιστικό στυλ, την αγάπη για την εξέγερση χωρίς
ανάπαυλα που συχνά πρόβαλε στον ίδιο του τον εαυτό που
τον οδήγησε αργότερα να μην είναι ικανοποιημένος ακόμη
και με τα επαναστατικά επιτεύγματα στην Κούβα και να
συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα. Εκτός από αυτούς, ο νεαρός
Γκεβάρα παρακολούθησε τα έργα των Antonio Machado και
Federico Garcia Lorca. Από τον τελευταίο, ωστόσο, δεν
μπορούσε να υποψιάζεται τη συμπάθεια για τον Χοσέ
Αντόνιο Πρίμο Ντε Ριβέρα, ούτε την φιλία που γεννήθηκε
μεταξύ του ποιητή, θύματος των εθνικιστών και του αρχηγού
της Ισπανικής Φάλαγγας, με την ευκαιρία μιας συνάντησης
από έναν κοινό Φαλαγγίτη φίλο. Αλλά, φαίνεται, ότι ο νεαρός  
μελλοντικός "Τσε" μελετούσε ήδη τα κείμενα των Ένγκελς και
Μαρξ.
Ωστόσο, τίποτα δεν είναι πιο ξένο για τον Γκεβάρα από τον
διαλεκτικό "πενταντισμό" του μαρξισμού, ενώ φαίνεται πιο
δική του η αναρχίζουσα εξέγερση μιας, ήδη «πλατωνικής»
κληρονομιάς, σύλληψης της πολιτικής ως αισθητικής, όπως
και η τέχνη της οικοδόμησης του κράτους, φαίνεται πολύ
δική του. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Φιντέλ Κάστρο, όταν
τον γνώρισε για πρώτη φορά, το 1953, ο Γκεβάρα ήταν ήδη
μαρξιστής. Το θέμα, ωστόσο, έγκειται στην κατανόηση του
«μαρξισμού» του. Ο Μαρξ είχε ήδη υποβληθεί σε μια σειρά
φιλοσοφικών αναθεωρήσεων και επανεπεξεργασιών στην
Ευρώπη - από τους σοσιαλδημοκρατικούς έως τους νέο-
ιδεαλιστές, στους επαναστατικούς και ανορθολογικούς
συνδικαλιστές - προκειμένου να είμαστε σε θέση να
δεχτούμε άκριτα έναν ορισμό του "μαρξιστή" χωρίς να
ρωτήσουμε "Ποιος Μαρξισμός;".

47



Απεικόνιση του νεκρού Τσέ σε
Χριστομορφική δραματική απόδοση  



Το κλίμα της εθνικιστικής - λαϊ(κι)στικής
επανάστασης της Αργεντινής, στα νιάτα του,
σημάδεψαν το μονοπάτι του Γκεβάρα.  Επομένως, εάν
επρόκειτο για  μαρξισμό, αυτός χαρακτηριζόταν
έντονα από μια εθνική - λαϊ(κι)στική έννοια, δηλαδή
ως αγώνας για την εθνική απελευθέρωση ενάντια
στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, εκφραστή των
μεγάλων πολυεθνικών όπως η United Fruit, της οποίας
ο Γκεβάρα επισκέφθηκε τα μεγάλα λατιφούντια
σημειώνοντας τις συνθήκες της ημι-δουλείας των
campesinos.
Αναμφίβολα, ο εθνικό-απελευθερωτικός αγώνας του
Γκεβάρα έγινε σύντομα ο απελευθερωτικός αγώνας
ολόκληρης της αμερικανικής ηπείρου, με σκοπό
πρώτα τη Λατινική Αμερική και μετά την παγκόσμια
ενότητα. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι το εθνικό
στοιχείο παρέμεινε πάντα ο ουσιαστικός πυρήνας
της επαναστατικής φιλοσοφίας του Τσε, ο οποίος δεν
αγαπούσε τυχαία, σχεδόν ως πρόδρομο του δικού
του ιδεαλιστικού ρομαντισμού, τον Giuseppe Garibaldi
(που -ας το πούμε προς απογοήτευση του
ρομαντικού μύθου- όπως και αυτός, δεν ήταν
απαλλαγμένος από σκιές και ακόμη και βαριά
αδικήματα). Το "Πατρίδα ή Θάνατος" ήταν το
σύνθημα που κληροδότησε ο Γκεβάρα στην
επαναστατική Κούβα, αφού ηγήθηκε της εθνικής
επανάστασης που ανέτρεψε το φιλο-αμερικανικό
καθεστώς του Φουλγκένσιο Μπατίστα, ο οποίος είχε
μετατρέψει το νησί σε ένα μπουρδέλο για
δισεκατομμυριούχους των ΗΠΑ που αναζητούσαν
πόρνες. και ναρκωτικά.
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Λαϊ(κι)στής "Τσε" Γκεβάρα

Ο Φιντέλ Κάστρο συναντήθηκε με τον Γκεβάρα στη
Γουατεμάλα, το 1953, όπου ο μελλοντικός Τσε,
ταξιδεύοντας με μοτοσικλέτα γύρω από την ήπειρο της
Νότιας Αμερικής, έφτασε ελκυόμενος από τη γοητεία της
λαϊ(κι)στικής επανάστασης που είχε ξεκινήσει η
κυβέρνηση του Τζέικομπο Άρμπεντζ Γκουζμάν. Ήταν
συνταγματάρχης, εκλεγμένος δημοκρατικά το 1951, ο
οποίος εκσυγχρόνιζε τη Γουατεμάλα μέσω μιας
κοινωνικά προηγμένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής.
Ξεκινώντας με την αγροτική μεταρρύθμιση κατά των
μεγάλων γαιοκτημόνων. Ο Guzmán είχε ενταχθεί σε έναν
σοσιαλισμό με έντονες εθνικιστικές αποχρώσεις και είχε
συμμετάσχει το 1944 στην επανάσταση που ανέτρεψε τον
δικτάτορα Jorge Ubico και έγινε υπουργός άμυνας στη
μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Ως εκλεγμένος πρόεδρος,
εφάρμοσε ένα πρόγραμμα οικονομικής ανεξαρτησίας της
Γουατεμάλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
εθνικοποίησε την United Fruit Company, την αμερικανική
πολυεθνική που εκμεταλλεύονταν τη γη και τους αγρότες
της Γουατεμάλας. Η ομοιότητα, ακόμη και χρονολογική,
με την Αργεντίνικη υπόθεση του Περόν - και οι δύο στην
εξουσία από το 1944 πρώτα ως υπουργοί τότε, εκλέχθηκαν
δημοκρατικά, ως πρόεδροι, και οι δύο εκτοπίστηκαν τα
ίδια χρόνια με στρατιωτικό πραξικόπημα - είναι πολύ
εμφανής. Ο Guzmán θα εκτοπιστεί σε πραξικόπημα του
1954, κατά παραγγελία της CIA του Allen Dulles. Τον επόμενο
χρόνο, το 1955, ένα άλλο πραξικόπημα στην Αργεντινή,
πομποδώς αποκληθέν "απελευθερωτική επανάσταση»,
έριξε το Περονιστικό καθεστώς.
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Αυτή η συμπάθεια για την εμπειρία της Γουατεμάλας του
Γκουαζμάν μαρτυρεί επίσης το πόσο φιλτράρεται ο
μαρξισμός του Τσε Γκεβάρα από τον εθνικό λαϊ(κι)σμό του
λατινοαμερικάνικου κόσμου του. Αυτή η ιδιαιτερότητα του
αληθινού ή υποτιθέμενου μαρξισμού του αρκεί για να
ξανασκεφτεί κανείς τη μορφή του σε μια πολύ
διαφορετική προοπτική από αυτήν που επέβαλε ο μύθος. 

Ο "Τσε" Γκεβάρα και ο Χοσέ Αντόνιο Πρίμο Ντε Ριβέρα
Συνειδητοποιώντας το ή όχι, ο «Τσε», την
επαναστατικότητα του, την όφειλε σε μία από αυτές τις
υπόγειες μεταδόσεις ιδεών που καταγράφονται συχνά στα
ιστορικά γεγονότα, οι ίδιες εθνικές και κοινωνικές
απαιτήσεις του Εθνικού Συνδικαλισμού της γνήσιας
Ισπανικής Φάλαγγας επανεμφανίστηκαν διαμέσου ενός
υπόγειου ρεύματος με χιλιάδες αναδύσεις. «Πατρίδα,
Ψωμί και Δικαιοσύνη». Και επανεμφανίζονται ακόμη και
από την άποψη του στυλ της ρομαντικής μαχητικότητας
και στην πιο αισθητική και ποιητική προσέγγιση, παρά
ρεαλιστική, στην πολιτική. Η πολιτική αισθητική και ο
μαχητικός ρομαντισμός, στην πραγματικότητα,
χαρακτηρίζουν τόσο τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα όσο και τον
Χοσέ Αντόνιο Πρίμο ντε Ριβέρα.
Γιος του στρατηγού Μιγκέλ, ο οποίος είχε κυβερνήσει
δικτατορικά, αλλά με την "καλοπροαίρετη" αποχή των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και του PSOE, την Ισπανία
από το 1923 έως το 1930, εισάγοντας στοιχεία οικονομικού
εκσυγχρονισμού, ο José Antonio Primo de Rivera, ο οποίος
πάντα υποστήριζε μια ανοιχτή καθολική πίστη, ίδρυσε, το
1933, το FE - το «Falange Española» που έγινε FE de las JONS
καθώς συγχωνεύθηκε με το Juntas de Ofensiva Nacional -
Sindicalista του Onésimo Redondo Ortega, που προέρχεται από
την Καθολική Δράση. 

50



Με μια νεοπαγανιστική και Νιτσεϊκή πινελιά, εκείνη του
φιλόσοφου RamiroLedesma Ramos. Αυτής της αρχικής
Φάλαγγας που ήταν ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων που είχε ως στόχο να ξεπεράσει τόσο τον
κοινωνικό συντηρητισμό της δεξιάς, διατηρώντας
παράλληλα την εθνική του θέση στην υπεράσπιση της
"ισπανικότητας" -"hispanidad"- και του διεθνισμού της
κομμουνιστικής και αναρχικής αριστεράς, διατηρώντας
παράλληλα τη σοσιαλιστική του θέση. Το αρχικό
Φαλαγγίτικο πρόγραμμα προέβλεπε, στο πλαίσιο μιας
συντεχνιακής μορφής του κράτους μέσω των «κάθετων
συνδικάτων», αγροτική μεταρρύθμιση με τη διανομή γης
στους αγρότες, την εθνικοποίηση των τραπεζών και την
πίστωση, την εθνικοποίηση των μεγάλων βιομηχανιών και
την υποστήριξη στη μικρή βιομηχανία και οικογενειακή
βιοτεχνία. Όλα στο όνομα ενός εγκάρδιου πατριωτισμού,
για τον οποίο η Ισπανία έπρεπε να είναι μια κοινότητα
οικουμενικού πεπρωμένου, και ενός διακηρυγμένου και
βιωματικού καθολικισμού, όχι μόνο ως εθνική θρησκεία,
αν και ξένο προς κάθε κληρικαλιστική ή ομολογιακή
υποτέλεια. 
Ο José Antonio, ο Onésimo Redondo και ο Lédesma Ramos
δολοφονήθηκαν από τους δημοκρατικούς το 1936, στην
αρχή του εμφυλίου πολέμου, παρά το γεγονός ότι αυτοί,
και ειδικά οι πρώτοι, είχαν κάνει τα πάντα για να
αποτρέψουν την αδελφοκτονία και να αποφύγουν την
εκμετάλλευση της Φάλαγγας από τις εθνικό-συντηρητικές
πολιτικές - στρατιωτικές δυνάμεις του Φρανσίσκο Φράνκο.
Ο οποίος  πράγματι, όταν οι ηγέτες του έφυγαν από τη
σκηνή, μετέτρεψε την αρχική Φάλαγγα στην παραδοσιακή
Φάλαγγα, ενώνοντας την με τους Μοναρχικούς και τους
Καρλιστές, κάνοντας την ένα όργανο για το αυταρχικό
καθεστώς του που δεν εφάρμοσε σχεδόν τίποτα από την
αρχική Φάλαγγα. 
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Μόλις πραγματοποιήθηκε ο κύκλος της συγχώνευσης
των Φαλαγγιτών, των Εθνικών Συνδικαλιστών και των
Παραδοσιακών, ο Φράνκο - διατηρώντας ορισμένα
διακριτικά και ορισμένα τελετουργικά της αρχικής
Φάλαγγας άλλαξε το όνομά της στο γενικό όνομα
Movimiento - Κίνημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι ο
Φιντέλ Κάστρο χρησιμοποίησε το ίδιο όνομα για μία
από τις πολιτικές του ομάδες στη δεκαετία του 1950.
Αλλά ας επιστρέψουμε στον Γκεβάρα και τον Πρίμο
Ντε Ριβέρα.
Εντυπωσιάζεται κανείς από την ομοιότητα, όχι τυχαία,
της «ηρωικής» γλώσσας που χρησιμοποιούν, σε
χωροχρονικά περιβάλλοντα εν μέρει διαφορετικά
αλλά παρόμοια κάτω από το ιδεολογικό και
ανθρωπολογικό προφίλ, τόσο του «Τσε» Γκεβάρα όσο
και του Χοσέ Αντόνιο Πρίμο Ντε Ριβέρα. Ο λόγος για
τον οποίον, στο νεολαιίστικο νεοφασιστικό
περιβάλλον,τόσο ο Τσε όσο και ο Χοσέ Αντόνιο
έπαιζαν πάντα το ρόλο των ινδαλμάτων στην
αντικαπιταλιστική φαντασία αυτών των κύκλων.
Ας κάνουμε μερικές συγκρίσεις μεταξύ των πολλών
που θα μπορούσαν να γίνουν, προειδοποιώντας ότι οι
αναφορές που αναπαράγονται είναι διαθέσιμες στο
Διαδίκτυο υπό τον τίτλο "φράσεις του ...".
«Τσε» Γκεβάρα: «Αξίζει να παλεύεις μόνο για τα
πράγματα χωρίς τα οποία δεν αξίζει να ζήσεις. Αυτοί
που πολεμούν μπορούν να χάσουν, όσοι δεν
πολεμούν έχουν ήδη χάσει. Και αν αξίζει τον κίνδυνο,
θα παίξω ακόμη και το τελευταίο θραύσμα της
καρδιάς»
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Χοσέ Αντόνιο: «Δεν θέλουμε να διαπληκτιστούμε με τα
συνηθισμένα υπολείμματα ενός βρώμικου συμποσίου. Ακόμα
κι αν μερικές φορές περνάμε από αυτά τα μέρη, η θέση μας
είναι εκεί έξω. Ο τόπος μας είναι στο ύπαιθρο, κάτω από την
καθαρή νύχτα, με το χέρι και τα αστέρια στον ουρανό. Είθε οι
άλλοι να συνεχίσουν στις γιορτές τους. Εμείς, έξω, με
προσεκτική, ένθερμη και σίγουρη επαγρύπνηση,
παρουσιάζουμε ήδη την αυγή στη χαρά των καρδιών μας»
«Τσε» Γκεβάρα: «Λένε ότι εμείς οι επαναστάτες είμαστε
ρομαντικοί. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά είμαστε με διαφορετικό
τρόπο, είμαστε από εκείνους που θέλουν να δώσουν τη ζωή
τους για αυτό που πιστεύουν»
Χοσέ Αντόνιο: «Η Ισπανική Φάλαγγα δεν μπορεί να θεωρήσει
τη ζωή ως απλή σειρά οικονομικών παραγόντων. Δεν
αποδέχεται την υλιστική ερμηνεία της ιστορίας. Η
πνευματική ήταν και είναι η αποφασιστική πηγή της ζωής
των ανθρώπων και των λαών»
«Τσε» Γκεβάρα: «Την πραγματική επανάσταση πρέπει να
αρχίσουμε να την κάνουμε μέσα μας»
Χοσέ Αντόνιο: «Το Κίνημα μας ... πρέπει να έχει ασκητικό,
ποιητικό και στρατιωτικό χαρακτήρα και αισθητική»
«Τσε» Γκεβάρα: «Η ζωή ενός μόνο ανθρώπου αξίζει
εκατομμύρια φορές περισσότερο από όλη την ιδιοκτησία του
πλουσιότερου ανθρώπου στη γη»
Χοσέ Αντόνιο: «Η Δεξιά, ναι, επικαλείται την πατρίδα,
επικαλείται παραδόσεις. αλλά δεν λαμβάνει υπόψη την πείνα
των ανθρώπων, δεν υποστηρίζεται από τη θλίψη εκείνων των
αγροτών που εδώ, στην Ανδαλουσία, και στην Εστρεμαδούρα
και τη Λεόν, συνεχίζουν να ζουν όπως ζούσαν για 500 χρόνια,
συνεχίζουν να ζουν σαν κάποια θηρία από τη δημιουργία του
κόσμου. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί»
«Τσε» Γκεβάρα: «Το καθήκον κάθε επαναστάτη είναι να κάνει
την επανάσταση ! Σε μια επανάσταση, αν είναι αληθινή, νικάς
ή πεθαίνεις»
Χοσέ Αντόνιο: «Απαλλαγείτε από κάθε υποτέλεια! Βάλτε την
ορμή σας στην υπηρεσία της νέας επανάστασης, που είναι και
δική σας, επειδή ανήκει σε όλους, επειδή ανήκει στην
Ισπανία!» 53



Και οι δύο συγκινήθηκαν από μια νεανική ζωτικότητα,
απευθύνθηκαν στη νεολαία γνωρίζοντας ότι είναι η πιο
προδιατεθειμένη για επαναστατικές αλλαγές. Ωστόσο,
για την διανοητική ειλικρίνεια, αφού υπογραμμίσαμε
τις ομοιότητες, είναι επίσης απαραίτητο να
επισημανθούν ορισμένες αξιοσημείωτες και
θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο.
Στο πρόγραμμα των Φαλαγγιτών, η κατανομή της γης
στους αγρότες αποτελούσε τη συνεπή πρακτική
εφαρμογή του πατριωτισμού και δικαιολογείται στο
όνομα του Ισπανισμού. Ο Χοσέ Αντόνιο συνήθιζε να
αποστασιοποιείται και από τα δεξιά και από τα
αριστερά γιατί, είπε, «Το να είσαι δεξιός, όπως και το να
είσαι αριστερός, σημαίνει πάντα να αποβάλλεις το μισό
από αυτό που πρέπει να ακούσεις από την ψυχή σου».  
Ο «Τσε» Γκεβάρα, από την άλλη πλευρά,
υπερασπιζόμενος τους campesinos που εκμεταλλεύτηκε
η United Fruit, εξέτασε την αγροτική πολιτική του Στάλιν
χωρίς να γνωρίζει ή το έκρυβε από τον εαυτό του ότι ο
Σοβιετικός δικτάτορας ήταν υπεύθυνος για τη
γενοκτονία, λόγω της πείνας, των Ουκρανών αγροτών
και ότι η κολεκτιβοποίηση της γης είναι αρκετά
διαφορετική από τη διανομή της σε εισηγμένη ή
συνεταιριστική μορφή στους αγρότες. 
«Στο Ελ Πάσο - έγραψε - είχα την ευκαιρία να περάσω
από τα United Fruit, πείθοντας τον εαυτό μου για άλλη
μια φορά για το πόσο τρομερά είναι αυτά τα
καπιταλιστικά χταπόδια. Έχω ορκιστεί μπροστά σε ένα
πορτρέτο του αείμνηστου και γέρο συντρόφου Στάλιν
ότι δεν θα σταματήσω μέχρι να δω αυτά τα
καπιταλιστικά χταπόδια να καταστρέφονται».
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Jose Antonio Primo de Rivera



Περόν, Κάστρο και Γκεβάρα. Μια επιστολή και μια
συνέντευξη
Για να επιστρέψουμε στην καρδιά αυτού που
προσπαθούμε να τονίσουμε εδώ, αυτό που είναι πιο
επείγον τώρα είναι η σύγκλιση, πέρα   από τον μιμητικό
και διφορούμενο μαρξισμό του Γκεβάρα, μεταξύ του
Φαλαγγισμού, του Περονισμού και της Κουβανικής
Επανάστασης στο ότι διεκδικούν το αίσθημα της εθνικής
ιδιοπροσωπίας ως φόντο και βάση, πλαίσιο και καμβά,
της «Κοινωνικής Επανάστασης». Αυτή η εθνική βάση της
κοινωνικής επανάστασης είναι κοινή για τον
αντιιμπεριαλιστικό πατριωτισμό του Καστρισμού και
τον καθολικό-συνδικαλιστικό πατριωτισμό του αρχικού
Φαλαγγισμού καθώς και για τον Αργεντίνικο Περονισμό.
Αυτό το έχουμε ήδη παρατηρήσει, αλλά λίγοι γνωρίζουν
ότι το σύνθημα «Πατρίδα ή Θάνατος», το οποίο
συνηθίσαμε να διαβάζουμε σκαλισμένο σε όλα τα
δημόσια κτίρια στην Κούβα, δεν ανήκει μόνο στην
Βολιβαριανή κληρονομιά  αλλά και στην γνήσια
κληρονομιά του Χοσέ Αντόνιο. Με Περονική
διαμεσολάβηση.
Το αυθεντικό δόγμα του Χοσέ Αντόνιο στη Φρανκιστική
Ισπανία διατηρήθηκε μόνο στους γυναικείους κύκλους
του Movimiento Nacional, που όχι τυχαία ήταν επικεφαλής
η αδελφή του Χοσέ Αντόνιο, Πιλάρ Πρίμο ντε Ριβέρα, και
στους Εθνικούς Συνδικαλιστικούς Συνδέσμους του
Πανεπιστημίου, από τους οποίους προέρχονταν τα
στελέχη των συνδικάτων που συνενώθηκαν στον
γραφειοκρατικό μηχανισμό του Φρανκισμού (πολλοί
από αυτούς τους μαθητές, κατά την περίοδο της
λεγόμενης «Μετάβασης», μετά το θάνατο του Φράνκο το
1975, πέρασαν στην αριστερά).
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Ο Φαλαγγισμός του Χοσέ Αντόνιο, ηττημένος και
περιθωριοποιημένος από το καθεστώς του Φράνκο στην
Ισπανία, εντούτοις, ενέπνευσε τη βαθιά ψυχή του
αριστερού Περονισμού, αυτή των montoneros. Ήταν στους
πανεπιστημιακούς κύκλους της ζωηρής προπαγάνδας
montonera που ο νεαρός Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Βέρνα
έκανε, όπως είδαμε, τα πρώτα του βήματα στον τομέα του
πολιτικού προβληματισμού που θα τον οδηγούσαν
σύντομα στην επαναστατική δράση.
Αυτήν την συγγένεια, καθόλου ντροπιαστική, ο Χουάν
Ντομίνγκο Περόν πρώτος την παρατήρησε. 
 Επιστρέφοντας από την εξορία στην Ισπανία, κοντά στο
θάνατο πλέον, ο Περόν έγραψε μια επιστολή στον Φιντέλ
Κάστρο για να επιβεβαιώσει την προσωπική του φιλία, η
οποία είχε ως κίνητρο μια κοινή ιδεολογική βάση για την
«κοινωνική δικαιοσύνη».
Στο κείμενο της επιστολής, η οποία ανοίγει με το
«Εξοχότατε πρωθυπουργέ, Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο»,
ακολουθούμενο από το "Πολύτιμε Φίλε", ο Περόν,
υπενθυμίζοντας την επέτειο της ανόδου του στην εξουσία
ως γεγονός που σηματοδότησε την αναγέννηση της χώρας
για τα πλεονεκτήματα του "giustizialismo", τον οποίο ορίζει
ως ένα, "επαναστατικό κίνημα στηριζόμενο στην
κοινωνική δικαιοσύνη" ενημέρωσε τον φίλο του ότι το
επαναστατικό πνεύμα της εποχής δεν είχε ξεθωριάσει
όταν, επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ετοιμάστηκε να
ανοικοδομήσει ένα έθνος που καταστράφηκε από
δεκαοκτώ χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας. Ταυτόχρονα,
ανακοίνωσε την άφιξη, στην Αβάνα, του υπουργού
οικονομίας του, Gelbard, με το καθήκον πρώτα απ 'όλα να
του δώσει μια ισχυρή αγκαλιά, ως προϋπόθεση για την
επίσημη αποκατάσταση των πολιτικών και εμπορικών
σχέσεων μεταξύ των δύο λαών, της Κούβας και της
Αργεντινής, να επιδείξουν όχι με λόγια αλλά με πράξεις
την αδελφική αλληλεγγύη που τους κρατά ενωμένους
στην κοινή επαναστατική βούληση. 56



Στη συνέχεια, ο Περόν υπογραμμίζει ότι - ακόμη και αν οι
επαναστάσεις δεν μπορούν να είναι οι ίδιες σε όλες τις
χώρες, επειδή προσαρμόζονται στο πνεύμα των
διαφορετικών λαών, έτσι ώστε ο καθένας να δώσει τη
μορφή της εθνικής του επανάστασης εντός των ορίων της
κυριαρχίας του - ήταν απαραίτητο να εργαστούν για τη
Λατινοαμερικανική ενότητα ως η μόνη δυνατότητα
σωτηρίας για ολόκληρη την ήπειρο. Ο στόχος, σημείωσε ο
Perón, δεν ήταν εφικτός στη διάρκεια της ζωής τους, αλλά
άξιζε να ζήσει και να πεθάνει για ένα ιδανικό που ξεπερνά
τους μεμονωμένους ανθρώπους. Η επιστολή, με
ημερομηνία 4 Ιουνίου 1974, έκλεισε με εγκάρδιους
χαιρετισμούς ακολουθούμενη από ένα πιο εγκάρδιο
«μεγάλη αγκαλιά!"
Πρέπει να σημειωθεί ότι, με την επίκληση στην ενότητα της
Λατινικής Αμερικής, ο Περόν ανέλαβε ένα από τα όνειρα
του Γκεβάρα και του ίδιου του Κάστρο, σχεδόν
υπαινισσόμενος φιλικά την πατρότητα του. Μια ιδέα που,
στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αναζωογονήθηκε, στο
πλαίσιο της λεγόμενης Mercosur, από τον πρόεδρο νεο-
περονιστή Kirchner της Αργεντινής, από τον Chavez και από
τον Lula. Πριν από το θάνατο του Kirchner, η εκλογική ήττα
της συζύγου του Cristina Kirchner μετά από δύο αδιάλειπτες
εντολές, τον θάνατο του Τσάβες και τη διαλογή του Λούλα,
έθεσε τέλος στο σχέδιο του λαϊ(κι)σμού της
λατινοαμερικάνικης ηπείρου.
Η κρίση του Περόν σχετικά με τους δύο Κουβανούς
επαναστάτες εκφράστηκε δημόσια από τον ίδιο μέσω
τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής συνέντευξης. Ο Περόν
φτάνει μέχρι στο σημείο να δηλώσει ότι χιλιάδες ακόμη Τσε
Γκεβαρά θα γεννηθούν από το θάνατο του Τσε. 
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Πράγματι, στη συνέντευξη, ο Περόν διακηρύσσεται χωρίς
περιστροφές στο πλευρό του Γκεβάρα και του Κάστρο.
Ξεκαθαρίζει ότι είναι με τον Κάστρο, με όλους τους
ανθρώπους του, επειδή έχει απελευθερώσει τη χώρα του και
προσθέτει ότι δεν νοιάζεται ότι ο Κάστρο είναι
κομμουνιστής. Στη συνέντευξη, μετά από μια σύντομη
παύση προβληματισμού, ο Περόν προσθέτει με νόημα το
«Κομμουνιστής; Ο Φιντέλ είναι τόσο Κομμουνιστής όσο και
εγώ. Είναι μάλλον "giustizialista"  ή Περονιστής».

Φιντέλ Κάστρο Ιησουίτης, Φαλαγγίτης και giustizialista
Η κρίση του Περόν για τον Φιντέλ Κάστρο ανοίγει έναν
κόσμο για εμάς. Πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουμε πιο
προσεκτικά τις ανυποψίαστες ρίζες της σκέψης του νεαρού
Κάστρο. Θα το πράξουμε, με χαρά, προς αναστάτωση
πολλών φιλο-καστρικών και πολλών αντι-καστρικών.
Ο Φιντέλ Κάστρο, ένας νεαρός γοητευτής της καλής
κουβανικής μπουρζουαζίας, μεγάλωσε από τους Ιησουίτες
με τα «στρατιωτικά» και «ιπποτικά» ιδεώδη, ένα στυλ που
στη συνέχεια αποτύπωσε στα επαναστατικά του τμήματα,
από τον Ignazio de Loyola ως τον λαϊκό εθνικισμό του Χοσέ
Αντόνιο. Ο μελλοντικός Ανώτατος Ηγέτης, στην
πραγματικότητα, όπως ο Τσε, δεν ήταν αρχικά
κομμουνιστής, αλλά μάλλον, όπως ο ίδιος ο Περόν
καταλάβαινε καλά, ο οποίος γνώριζε καλά τη
λατινοαμερικάνικη ψυχή, ένας Εθνικοεπαναστάτης, ένας
μαχητής για την εθνική απελευθέρωση της Κούβας από τον
"βόρειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό". Μεταξύ των πρώτων
αναγνώσεων του Φιντέλ Κάστρο, που του συνέστησαν οι
πνευματικοί διευθυντές των Ιησουιτών, υπήρξαν, αμέσως
μετά τις «Πνευματικές ασκήσεις» του Αγίου Ιγνατίου, «Τα
γραπτά και οι ομιλίες της μάχης» του Χοσέ Αντόνιο Πρίμο
Ντε Ριβέρα.
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Το μαρτυρεί ο καθηγητής του, αυτός που τον
παρακολούθησε περισσότερο στην εκπαίδευση του,
ο πατέρας Armando Llorente, Ιησουίτης.
Ο πατέρας Llorente μας ενημερώνει ότι ο νεαρός
(αριστοκρατικός) γόνος διάβαζε και μελετούσε με
ενθουσιασμό τα γραπτά, ή μάλλον τη γραπτή
σύνταξη των ομιλιών του Χοσέ Αντόνιο Πρίμο Ντε
Ριβέρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μας ενημερώνει ότι ο
Φιντέλ Κάστρο συνήθιζε να τραγουδάει, μαζί με
τους Ιησουίτες ιερείς, τον ύμνο της Φάλαγγας "Cara
al sol" (Πρόσωπο στον ήλιο), το ποιητικό μουσικό
κείμενο, που συνέθεσε ο ίδιος ο Χοσέ Αντόνιο που
ασχολήθηκε με την ποίηση από θαυμασμό στον
Garcia Lorca. Σύμφωνα με τον πατέρα Llorente, ο
Φιντέλ Κάστρο ήταν "hombre con idea muy proxime a la
falange" ("ανήρ με ιδέες πολύ κοντά στην Φάλαγγα").
Κατά την άποψη του Ιησουίτη μας, η επανάσταση
του Κάστρο ήταν «ανθρωπιστική» παρά
κομμουνιστική και φτάνει μέχρι να ορίσει τον
Κάστρο μάλλον έναν Φρανκιστή.

Ο Φιντέλ Φρανκιστής και ο Φράνκο σοσιαλιστής;
Και εδώ ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο, που πρέπει να
διερευνηθεί, δηλαδή εκείνο που σχετίζεται με τις
αδιάκοπες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ του
καθεστώτος του Κάστρο και του Ισπανικού του
Φρανθίσκο Φράνκο. Σχέσεις που κρύβονται πίσω
από τις οικονομικές συμφωνίες - που τελικά είχαν
και η Ισπανία του Φράνκο με τη Σοβιετική Ρωσία -
αλλά έκρυβαν κάτι περισσότερο.
Ο Φιντέλ Κάστρο διέταξε τριήμερο εθνικό πένθος
για τον θάνατο του Στρατηγού Φράνκο το 1975.
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Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι ο
Φράνκο δεν ήθελε ποτέ να συμμετάσχει στον
εμπορικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε στην Κούβα,
συνεχίζοντας να διατηρεί οικονομικές σχέσεις, οι
οποίες αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας για την
Αβάνα κάτω από το πανό των πολύ εγκάρδιων
διπλωματικών σχέσεων, ο Φιντέλ Κάστρο δεν δίστασε
να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του Caudillo.
Υπάρχει μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Κάστρο που
μαρτυρεί προσωπικά τις εξαιρετικές σχέσεις που ο
Φράνκο συνέχισε να διατηρεί με την Κούβα παρά το
διεθνές εμπάργκο. Στο βίντεο που σχετίζεται με αυτήν
τη συνέντευξη, εμφανίζονται επίσης οι λεπτομέρειες
του ισπανικού Τύπου, τη στιγμή του θανάτου του
Caudillo, ο οποίος αναφέρει τις ειδήσεις του εθνικού
πένθους που διατάχθηκε στην Κούβα για τον Φράνκο.
Γνωρίζουμε ότι του Φράνκο ήταν ένα εθνικό-
συντηρητικό καθεστώς, έντονα κληρικό παρά
καθολικό. Ένα καθεστώς που εκμεταλλεύτηκε και
αποδυνάμωσε την Εθνικοσυνδικαλιστική ιδεολογία
της Χοσεαντονιανής Φάλαγγας, την υποχρέωσε σε μια
αναγκαστική ενοποίηση με τους παραδοσιοκρατιστές
Καρλιστές και τους Μοναρχικούς, οι οποίοι από την
πλευρά τους δεν τους άρεσε η ενοποίηση με τους
«σοσιαλιστές» της Φάλαγγας. Ο Manual el Hedilla,
διάδοχος του Χοσέ Αντόνιο, φυλακίστηκε από τον
Φράνκο επειδή είχε αντιταχθεί στην αναγκαστική
ενοποίηση, διακινδύνευσε τη θανατική ποινή και
απελευθερώθηκε μόνο μετά από πολλά χρόνια.
Ωστόσο, κάτι από την αρχική Φάλαγγα, αν και
περιορισμένο, πέρασε στο καθεστώς του Φράνκο. 
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Ένας Ισπανός ιστορικός, ο Francisco Torres García, δημοσίευσε
πρόσφατα, για τις ισπανικές εκδόσεις "SND Editores", ένα βιβλίο
με τον προκλητικό τίτλο "ο Φράνκο Σοσιαλιστής" και με τον
υπότιτλο του "Η αποσιωπημένη επανάσταση 1936-1975". Η θέση
του Torres García είναι ότι, παρά όλους τους περιορισμούς του,
παρά την παρουσία των φιλελεύθερων τεχνοκρατών του Opus
Dei, παρά τον συντηρητισμό του, το καθεστώς του Φράνκο
δημιούργησε το Iσπανικό κράτος πρόνοιας και έθεσε τα
θεμέλια για την μελλοντική οικονομική απογείωση της χώρας.
Το βιβλίο συνοδεύεται από πολλούς στατιστικούς πίνακες
που δείχνουν την υπόθεση. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία εδώ είναι τα κεφάλαια που αφιερώνει ο Torres García
στο έργο της κοινωνικής μεταρρύθμισης και στην προστασία
και βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων, στο βαθμό
που το επιτρέπουν οι συνθήκες, που πραγματοποιούνται από
τους μόνο δύο Φαλαγγίτες υπουργούς, τους οποίους κάλεσε ο
Φράνκο στην κυβέρνηση, στη δεκαετία του '40 και του '50.
Είναι ο José Luis de Arrese και ο José Antonio Giron de Velasco. Ο
τελευταίος ήταν υπουργός εργασίας για 17 χρόνια, δεύτερος
σε διάρκεια μόνο μετά τον δελφίνο του Caudillo, Carrero Blanco,
ο οποίος δολοφονήθηκε σε επίθεση της ETA στις αρχές της
δεκαετίας του 1970.
Τόσο ο Arrese όσο και ο Girón ανήκαν στην ομάδα εκείνων των
Φαλαγγιστών που, σε αντίθεση με τον Hedilla και άλλους,
πίστευαν ότι ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν εντός του
καθεστώτος του Φράνκο σε μια προσπάθεια να
πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μερικές από τις απαιτήσεις
της κοινωνικής δικαιοσύνης της Φάλαγγας. Στην
πραγματικότητα, δίνοντας στο έργο τους ένα ισχυρό καθολικό
αποτύπωμα που σίγουρα δεν θα δυσαρεστούσε τον Χοσέ
Αντόνιο Πρίμο Ντε Ριβέρα, εξασφάλισαν ότι τα «κάθετα
συνδικάτα», που ιδρύθηκαν εν τω μεταξύ από το καθεστώς
αλλά με εξασθενημένο τρόπο, θα ενεργούσαν τουλάχιστον ως
όργανα γιατί την προστασία και, στο μέτρο του δυνατού, και
την κοινωνική ενίσχυση των Ισπανών εργαζομένων. 
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Ήταν ο Girón που εισήγαγε τα μπόνους για τα Χριστούγεννα
και τον Ιούλιο, αμειβόμενες διακοπές, προστασία της
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, ώρες εργασίας με δικαίωμα
κυριακάτικης ανάπαυσης. Ενώ ο Arrese ασχολήθηκε κυρίως
με το νόμο για ένα πραγματικό Λαϊκό Σχέδιο Στέγασης που
ανατέθηκε σε ένα ειδικό υπουργείο με τη βοήθεια κάθετων
συνδικάτων. 
Ο Girón και ο Arrese σχεδίασαν και προσπάθησαν να
εισαγάγουν μορφές συμμετοχής των μισθωτών στα κέρδη
της εταιρείας. Οι δύο διεξήγαγαν μάχες εντός της
Φρανκικής κυβέρνησης, ενάντια στους συντηρητικούς που
πίστευαν ότι οι προτάσεις τους ήταν πληθωριστικές, για
την περιοδική αύξηση των μισθών έως την υπόθεση του
οικογενειακού μισθού. Ακόμα και στο αγροτικό μέτωπο
προσπάθησαν να εισαγάγουν, έστω και μερικώς, μορφές
μεταρρύθμισης οι οποίες, αν και δεν επηρέαζαν άμεσα τα
μεγάλα κτήματα, έθεσαν ωστόσο, μέσω του αποικισμού των
μη καλλιεργούμενων εδαφών, τα θεμέλια για μια
μελλοντική συνεργατική ανάπτυξη της ισπανικής γεωργίας.
Η εποχή του Arrese και του Girón τελείωσε με την
φιλελεύθερη στροφή του καθεστώτος στη δεκαετία του 1960.
Ωστόσο, αυτή η εμπειρία επιτρέπει στον ιστορικό να
μιλήσει για έναν «Κοινωνικό Φρανκισμό» ή μια «κοινωνική
φάση του Φρανκισμού» μέσα στο καθεστώς. Η παρουσία
αυτού, αν και περιορισμένης, κοινωνικής συνιστώσας του
καθεστώτος του Φράνκο μας επιτρέπει επίσης να
κατανοήσουμε τα ιδεολογικά, πολιτικά και όχι μόνο
οικονομικά κίνητρα για τη διατήρηση σχέσεων με την
Κούβα, κατά παράβαση του διεθνούς εμπάργκο. Αυτό παρά
το γεγονός ότι η εμπειρία του «Κοινωνικού Φρανκισμού»
είχε ήδη τελειώσει όταν ο Φιντέλ Κάστρο και ο Τσε Γκεβάρα
απελευθέρωσαν την Κούβα από τη δικτατορία του
Μπατίστα. Όμως, προφανώς, μια ηχώ αυτού του
«Φαλαγγιστικού Σοσιαλισμού», ο οποίος είχε προσπαθήσει
να λειτουργήσει εντός του Φρανκισμού, παρέμεινε και
ώθησε το καθεστώς να είναι συμπαθές προς την Κούβα του
Κάστρο. 62



ΝΙΚΟΛΑ ΜΠΟΜΠΑΤΣΙ

Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ
ΜΕΛΑΝΟΧΙΤΩΝΑΣ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ 



Η αλήθεια του
Νίκολα Μπομπάτσι

Αντόνιο Μαρτίνο
Το κείμενο που ακολουθεί καθώς κ η μετέπειτα
σύντομη βιβλιοπαρουσίαση των έργων που έχουν
εκδοθεί στην Ιταλία για την ζώη & την δράση του
Νίκολα Μπομπάτσι, είναι ένα ελάχιστο αφιέρωμα
στον μάρτυρα του Εθνικού Σοσιαλισμού, τον
πρωτοπόρο σοσιαλιστή και κομμουνιστή σύντροφο
ως τον θάνατο του Μπενίτο Μουσολίνι, θεμελιωτή
της ιδέας της Αυτάρκειας και του σοσιαλιστικού
κορπορατισμού, εμπνευστή του Μανιφέστο της
Βερόνα. Ελπίζουμε τα κείμενα του από το περιοδικό
La Verita ( η αλήθεια ) 
να μπορέσουμε σύντομα να τα μεταφράσουμε στην
Ελληνική. Ο Ά τόμος του PATRIA O MUERTE τιμητικά
είναι αφιερωμένος σε αυτόν ως παράδειγμα
άφθαρτης προσφοράς κ θυσίας στην απελευθέρωση
του απλού εργαζομένου λαού , ως παράδειγμα
Πατριωτικής λατρείας στο Σοσιαλισμό και
Σοσιαλιστικής αφοσίωσης στην Πατρίδα. 
εκδοσεις «Τρίτη Θέση«

Μαζί με τις ιδιοτροπίες του καιρού, η έγκαιρη
επιστροφή του φασισμού είναι ένας από τους
ακρογωνιαίους λίθους της ιταλικής
δημοσιογραφίας, ειδικά κοντά σε εκλογές. Παρά την
ανύπαρκτη ιστορική γνώση του φαινομένου, η
ακόμη πιο γελοία συνέπεια της όλης σπουδής, το
γάβγισμα των φασιστοαναλυτών χρησιμεύει ως
αμοιβή στις κουρασμένες μέρες τους.
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Ας λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι αυτός που η Δημοκρατία
λέει ότι είναι φασίστας, φαίνεται θεμιτό ότι μετά από
ένα τέτοιο χαρακτηρισμό η ιστοριογραφική ανάλυση
-και κυρίως εμπορικοί λόγοι- θα προσπαθήσει να το
εκμεταλλευτεί για να πλημμυρίσει τις βιβλιοθήκες με
ατελείωτους τόμους για όλες τις πτυχές της
εικοσαετίας.συχνά με πολύ μέτρια αποτελέσματα.
Αν και δυσφημίζεται από πολλούς, η ιστορία είναι μια
σοβαρή υπόθεση και πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως
της αξίζει: πηγές, αρχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία πρέπει
να υποστηρίζουν τη θέση του συγγραφέα, να
συνοδεύουν τον αναγνώστη σε μια θέση που προφανώς
βασίζεται σε πραγματικά, δηλαδή αληθινά δεδομένα.
Στη βιβλιογραφία για τον φασισμό αυτό συχνά δεν
συμβαίνει, προς όφελος των βολικών ερμηνειών και των
ιδεολογικών βραχυκυκλωμάτων που είναι ανάξια
ογδόντα χρόνια μετά τα γεγονότα: το κωμικό
φασιστόμετρο της περίφημης Murgia στον εξίσου
παρόμοιο Espresso ισχύει για όλους.Είναι λοιπόν
απαραίτητο να πάμε αλλού, να αναζητήσουμε κάτι
φρέσκο   και πρωτότυπο. Το αποτέλεσμα είναι συχνά
εκπληκτικό, δείχνοντας πώς είναι ακόμα δυνατό να
καινοτομήσουμε βαθιά σε  ένα τόσο σημαντικό ζήτημα
χωρίς να ενδίδουμε στο συμβατικό και πολιτικά ορθό.
Αυτή είναι η περίπτωση του υπέροχου έργου του
Andrea Scaraglino, «Η αλήθεια του Nicola Bombacci»,
που εκδόθηκε από το Semata Historical Studies Center:
ένας αρχάριος μελετητής, ένας αξιόλογος εκδότης, ένα
θέμα που πολλοί αγνόησαν και κυρίως άγνωστο.
Ξεκινώντας από αυτές τις προϋποθέσεις, το έργο αποκτά
σημαντική αξία ακριβώς λόγω της ερευνητικής
προσπάθειας που υποστηρίζει το δοκίμιο,
αποδεικνύοντας ότι πρέπει να μιλάμε για φασισμό...
αρκεί να έχουμε κάτι σοβαρό να πούμε. Ποιος ήταν
όμως ο Nicola Bombacci και ποια ήταν η αλήθεια του;
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Η Ρομάνια είναι ένα κρίσιμο μέρος στην ιστορία της
Ιταλίας: παθιασμένη, βίαιη, αισιόδοξη και επιθετική,
περιέχει στα λίγα χιλιόμετρα της επέκτασής της το
άθροισμα των καλύτερων και των χειρότερων ιδιοτήτων
της πολιτικής Ιταλίας του σύντομου αιώνα. Δημοφιλής,
αντιδογματική, ειλικρινής, με φόντο τον ματσινιανό
ρομαντισμό, η πρώην παπική επαρχία θα είναι το σπίτι
τριών κρίσιμων χαρακτήρων: Μπενίτο Μουσολίνι, Πιέτρο
Νένι, Νικόλα Μπόμπατσι.

Ο δούκας, ο κοσμήτορας του ιταλικού σοσιαλισμού, ο
ξεχασμένος ιδρυτής του κομμουνιστικού κόμματος: ούτε
σε ένα φειγιέ εκείνης της εποχής δεν θα μπορούσε να
φανταστεί κανείς ότι αυτή η τριάδα, διαφορετική και
βασικά παρόμοια, θα είχε περάσει τις καταιγίδες του
χάλυβα και του αίματος φέροντας το σημάδι εκείνης της
μοιραίας μέθης που είναι η πολιτική.
Από τους τρεις, ο Bombacci είναι ο μεγαλύτερος,
γεννημένος στη Civitella di Romagna το 1879: ταπεινής
καταγωγής, παρακολούθησε ένα σεμινάριο και τελείωσε
τις σπουδές του στη Φορλιμπόπολη, στο ίδιο διδακτικό
ίδρυμα ως νεαρός άνδρας από το 1883, με τον Μπενίτο
Μουσολίνι. Ενέδωσε και δεν ήταν δύσκολο σε εκείνα τα
μέρη και εκείνες τις εποχές, στον πυρετό του
σοσιαλισμού, γινόμενος ένας τρομερός ιεροκήρυκας
λόγω της αδιαμφισβήτητης εμφάνισής του (μακριά
γενειάδα, παγωμένα μάτια, εμπρηστικός λόγος) και τη
δύναμη της προλεταριακής του πεποίθησης.Χωρισμένος
μεταξύ του επιμελητηρίου εργασίας, του σοσιαλιστικού
κόμματος και της μαχητικής δημοσιογραφίας, ο Νικολίνο
έγινε σύντομα ηγετική φυσιογνωμία στον επαναστατικό
σοσιαλισμό, απολαμβάνοντας την εκτίμηση των
συντρόφων του και την υποστήριξη της πιο σκληρής
πτέρυγας του PSI. Εδώ είναι απαραίτητο να τονιστεί μια
συχνά ξεχασμένη και ωστόσο κρίσιμη πτυχή για την
κατανόηση της όλης ιστορίας των τριών. 65



Ο σοσιαλισμός του Bombacci, του Μουσολίνι πριν από το
1914, του νεανικού Nenni, είναι ένα καθαρά ιταλικό μείγμα
δόγματος (ποτέ δογματικής) και πρακτικής, ματσινιανού
ρομαντισμού και κρυφής αναρχικής καταγωγής,
ειλικρινούς αγάπης για το ελάχιστο και μίσους για τον
κομφορμισμό. το μικροαστικό περιβάλλον, θετικισμός
και μπόλσεβικος. Σίγουρα δεν είναι ο μαρξιστικός
στρατώνας ενός Λένιν, η αυστηρότητα που οδηγείται
στον φανατισμό ενός Μπορντίγκα, ο υπερβολικός και
ψυχρός διανοούμενος του Τολιάτι: στο κάτω-κάτω, μένει
το απροσδιόριστο αίμα, που θα αναδυθεί στα τραγικά
γεγονότα της ζωής Επιστρέφοντας στον Μπομπάτσι, ως
αντιπαρεμβατικός σκαρφαλώνει στις θέσεις του
κόμματος μέχρι να γίνει μέλος της διοίκησης και
αναπληρωτής γραμματέας στο πλευρό του Costantino
Lazzari. Όταν ξέσπασε η ρωσική επανάσταση, γοητεύτηκε
από το σοβιετικό πείραμα, φέρνοντας ολόκληρο το PSI σε
μαξιμαλιστικές θέσεις μετά το συνέδριο της Μπολόνια
το 1919. Μοιραία χρονιά, η πρώτη από τα μεταπολεμικά
χρόνια, που είδε την κόκκινη αυγή μιας  αποφασιστικής
διετίας, κατά την οποία διαφάνηκε δυνατό να γίνει όπως
στη Ρωσία και να φέρει τους εργάτες και τους αγρότες
στην εξουσία. 
Ο Μπομπάτσι το πιστεύει, ως βουλευτής και ως
σοσιαλιστής ηγέτης: το PSI είναι ένα μεγάλο μαζικό
κόμμα, συνδεδεμένο με την CGdL που συγκεντρώνει τους
πιο μαχητικούς πυρήνες του βιομηχανικού
προλεταριάτου. Το 1920 όλα φαίνονται πιθανά: ο
Νικολίνο εκπονεί ένα σχέδιο για τη συγκρότηση των
Σοβιετ στην Ιταλία, συναντώντας εκπροσώπους της
σοβιετικής κυβέρνησης στη Δανία για να επιχειρήσει μια
εμπρηστική συνάντηση.
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Οι Μοσχοβίτες απεσταλμένοι αντιτίθενται στη σκληρή
πραγματικότητα της ρεαλπολιτικής στις φαντασιώσεις
των επιθέσεων στο Quirinale: η διπλωματική
αναγνώριση και οι εμπορικές σχέσεις της
εκκολαπτόμενης Σοβιετικής Ένωσης έρχονται πριν από
τον Ιταλικό Κόκκινο Οκτώβριο. Θα είναι η πρώτη από
μια μακρά σειρά απογοητεύσεων από την Ανατολή. Τον
χειμώνα, το ιταλικό εργατικό κίνημα γνωρίζει το
πολιτικό δράμα της διάσπασης του Λιβόρνο της
κομμουνιστικής πτέρυγας από το PSI, μια αποφασιστική
στιγμή για την αριστερά στην οποία ο Μπομπάτσι
παίζει μια από τις τελευταίες καθοριστικές σκηνές της
ζωής του ως σύντροφος: μαζί με τους Μπορντίγκα ,
Gramsci, Terracini , ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα
Ιταλίας και έγινε μέλος της κεντρικής επιτροπής.

Η μακρά δοκιμασία του Μπομπάτσι ξεκινά με την
εργασία του σοσιαλισμού, απομονωμένος αμέσως σε
ένα κόμμα επιρρεπές σε μοσχοβίτικα προστάγματα και
που, θυμίζοντας τον Μπακούνιν, κάνει τον μαρξισμό
πρωσικό στρατώνα για τους οπαδούς του.
 Όλο και πιο απομονωμένος, παρά τη μεγάλη στοργή
των εργατικών μαζών, μπροστά στον προοδευτικό
θρίαμβο του φασισμού, ο Νικολίνο είναι γραμματέας
της κομμουνιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας παρά
την εχθρότητα της ηγεσίας. Σε αυτόν τον ρόλο, αμέσως
μετά την πορεία στη Ρώμη, επιχειρεί μια συγκλονιστική
συνάντηση μεταξύ των δύο ασυμβίβαστων αντιθέσεων
της ιταλικής μεταπολεμικής περιόδου, της ένωσης
ανάμεσα στο φασιστικό κίνημα και ό,τι απομένει από το
εργατικό. Στο κόμμα ξεσπά ένταση: άμεση αποβολή και
χωρίς τον Γκράμσι παρόν. 
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Είναι κρίμα που ο Μπομπάτσι ενώ μιλάει με
πρωτοβουλία της Μόσχας  μαζί της περιμένει
ακόμη την επίσημη αναγνώριση στη Δύση. Μάλιστα,
ο Zinov’ev θα τον επανεντάξει στο CPD, αναθέτοντάς
του το καθήκον του εμπορικού ακόλουθου στη
σοβιετική πρεσβεία στη Ρώμη, στο πλαίσιο των
αποκατεστημένων ιταλορωσικών διπλωματικών
σχέσεων. Οι πολιτικές συγκυρίες, οι προσωπικές
διαφωνίες, ο φθόνος και οι παρεξηγήσεις οδηγούν
τον γέρο Λένιν της Ρομάνια όλο και περισσότερο
μακριά από τους παλιούς μαχόμενους συντρόφους
του, μέχρι την οριστική αποπομπή του από το
κόμμα το 1927 «για πολιτική αναξιοκρατία».
Οι επαναστάτες έχουν επίσης οικογένεια: δεν
μπορούμε να φανταστούμε με τι πνεύμα γράφει ο
Νικολίνο στον πρώην φίλο του Μπενίτο. Ωστόσο,
είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς πόσο θα μπορούσε
να έχει επηρεάσει η βοήθεια του Ντούτσε - τόσο
στον γιο του, που νοσηλευόταν στο Rizzoli στη
Μπολόνια σε βάρος του αρχηγού της κυβέρνησης,
όσο και στον πατέρα του που «τοποθετήθηκε» σε
μια άνετη δουλειά στο Ινστιτούτο. Εκπαιδευτικής
Κινηματογραφίας της Κοινωνίας των Εθνών - στη
συνολική κριτική επαναξιολόγηση του φασιστικού
καθεστώτος. Αυτά είναι τα χρόνια της συναίνεσης,
κατά τα οποία ο αντιφασισμός φθείρεται στη
Γαλλία και ουσιαστικά εξαφανίζεται σε μια
χερσόνησο που έχει πλέον εδραιωθεί πλήρως ως
άνθρωπος της Πρόνοιας, ο γιος του σιδερά.
 Είναι μια δύσκολη στιγμή, εξοργισμένος από τα
οικονομικά προβλήματα και την ασθένεια του γιου
του Βλαντιμίρο.
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Αντιμέτωπος με τη Μεγάλη Ύφεση, την
κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος και
τις μοχθηρές λάμψεις του σταλινισμού, ο
Bombacci διατυπώνει την ιδιαίτερη προσήλωσή
του στο καθεστώς με βάση την αρχή της τρίτης
περιόδου Μουσολίνι: πηγαίνοντας προς το λαό,
ξεπερνώντας τον μπολσεβικισμό και τον
καπιταλισμό χάρη στο συνεταιρικό σύστημα και
στην ένωση των εργατικών μαζών στο οργανικό
κορπορατιστικό κράτος.
Ο Bombacci δεν έχει τρελαθεί: υπάρχει ένα
ολόκληρο ρεύμα μέσα στο καθεστώς - με
επικεφαλής τον Bottai και την επιθεώρηση του
Critica Fascista - το οποίο, ειδικά μετά το 1929,
βλέπει τον κορπορατισμό ως την ιταλική
απάντηση στην ταξική πάλη και την κυριαρχία
του κεφαλαίου, τον μυθολογικό τρίτο δρόμο που
συμφιλιώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων
και εκείνων της χώρας.
 Η φασιστική Αριστερά περιέχει χαρακτηριστικά
μη μαρξιστικού σοσιαλισμού, ανακατεμένα με
πολλή καλή θέληση και, προσθέτουμε, πάρα
πολύ καλή πίστη και ουτοπία απέναντι στην
αχόρταγη τάξη των αφεντικών μας. Ο Νικολίνο
προσχωρεί σε αυτήν την τάση, υποστηριζόμενος
προσωπικά από τον Μουσολίνι, αναζητώντας
πάντα ημιεπίσημες διεξόδους για να εκτοξεύσει
τις παλιές και ποτέ αδρανείς αντικαπιταλιστικές 
 προθέσεις του. Το 1936 εκδόθηκε η La Verità,
εμπνευσμένη από την Πράβντα του Λένιν, σε
κυκλοφορία 25 χιλιάδων αντιτύπων με
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Λαϊκού
Πολιτισμού. 
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”Μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι ώρα για την κοινότητα. (…) Σήμερα όπως χθες μας
συγκινεί το ίδιο ιδανικό: ο θρίαμβος της δουλειάς. Τριάντα
πέντε χρόνια παλεύουμε για αυτόν τον θρίαμβο. (...)
Σήμερα, η ιστορία τοποθετεί το πείραμα του Μουσολίνι
μπροστά στα μάτια μας. Δεν είναι πια απλώς ένα δόγμα,
είναι μια νέα τάξη πραγμάτων που εκτοξεύεται με τόλμη
στον υψηλό δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης.” 
Η έκδοση του περιοδικού θα φέρει ένα πανδαιμόνιο στις
τάξεις του αδιάλλακτου φασισμού, που θυμάται ακόμα τα
ανατρεπτικά γένια του Bombacci την κόκκινη διετία. Η
κάλυψη του Duce, ωστόσο, εγγυάται την επιβίωση του
εκδοτικού εγχειρήματος: το έργο του Scaraglino περιέχει
μεγάλα αποσπάσματα, που δείχνουν πώς η συγγένεια
μεταξύ των δύο επαναστατών γίνεται όλο και πιο αυστηρή,
στο πλαίσιο της προλεταριακής και αντιαστικής
εκστρατείας που ξεκίνησε το καθεστώς μετά την κατάκτηση.
της «Αυτοκρατορίας». Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει  η επιστολή
του Bombacci προς τον Μουσολίνι που εντοπίζεται από τον
νεαρό συγγραφέα μεταξύ των εγγράφων των Κρατικών
Αρχείων, όπου ο Nicolino προβλέπει ορισμένες θεμελιώδεις
γραμμές στον τομέα της οικονομικής πολιτικής της
Αυτάρκειας,  και στη συνέχεια στη βάση του φασιστικού
οικονομικού συστήματος μέχρι τον Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από το 1936 έως το 1943, ο ρόλος του Bombacci ήταν
επομένως αυτός ενός ολοκληρωμένου κορπορατιστή, ενός
κόκκινου φασίστα που γαλβανιζόταν από την προοδευτική
εγγύτητα του καθεστώτος με τον κρατικό έλεγχο της
οικονομίας και της παραγωγής. Μόλις ξεσπάσει ο πόλεμος,
ο ρόλος του προλεταριακού αγώνα  του αίματος ενάντια
στον χρυσό δεν μπορεί να μην βρει έκφραση παρά στην
πλευρά του Άξονα, πολύ περισσότερο μετά την έναρξη της
επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. 
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το βιβλίο όπου και βασίζεται το άρθρο
που παρουσιάζουμε, αποτελεί
συστηματική ανάλυση του περιοδικού
La Verita του Ν.Μπομπάτσι



Ο παλιός φίλος του Λένιν μπορεί επιτέλους να
αποκαλύψει τη γιγαντιαία ψευδαίσθηση του
μπολσεβικισμού, στην πραγματικότητα μια κολοσσιαία
κρατική δικτατορία ενάντια στις κατώτερες τάξεις που
υποδουλώθηκαν από τον Κόκκινο Τσάρο και τα πενταετή
σχέδιά του που πραγματοποιήθηκαν με εκκαθαρίσεις και
εκτοπίσεις.

Για τον Μπομπάτσι, ο σοσιαλισμός, αυτός στον οποίο
αφιέρωσε όλη του τη ζωή, τον έκανε και θα τον κάνει
 ο Μουσολίνι, όχι ο Στάλιν. Οι κοινωνικές κατακτήσεις , οι
συντεχνίες, ο αγροτικός χαρακτήρας, όλα είναι δεδομένα
της ανώτερης ποιότητας του φασισμού - η τέλεια σύνθεση
του ιταλικού πολιτισμού - σε σύγκριση με την ασχήμια
του σταλινισμού. Είναι η εκδίκηση από τους κυνικούς
συντρόφους του Τολιάτι, αλλά δεν κρατάει πολύ. Στις 25
Ιουλίου, παίρνει το περιοδικό μαζί του: 
Ο Μπομπάτσι μπορούσε να περιμένει τα γεγονότα, ίσως
να ξαναχτίσει μια αγνή πολιτική .
Δεν είναι όμως του ύφους του. Στο μεσουράνημα του Salò,
μέσα στη σκοτεινή διάλυση ενός μύθου, αναδύεται ξανά η
γκρίζα γενειάδα του παλιού επαναστάτη, που συνδέεται
με τον εξασθενημένο ηγέτη με έναν δεσμό που δεκαετίες
δένει το μίσος με τη δύναμη της πολιτικής. Από τους
λίγους που μίλησαν στον Μουσολίνι, ο Μπομπάτσι
συνδέει τις τελευταίες του προσπάθειές με το πεπρωμένο
της κοινωνικής δημοκρατίας, γοητευμένος από τη
διαχρονική σύνθεση της κοινωνικοποίησης, ένα
κοινωνικό ορυχείο που θα πρέπει να ενώνει τις
εργαζόμενες μάζες μέχρι την τελευταία ανατροπή του
φασισμού. 
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Ουτοπία, ενώ όλα καταρρέουν. Και είναι η ουτοπία, αυτή της
επανάστασης έξω και ενάντια σε κάθε δόγμα, το πολιτικό
στοιχείο που σημαδεύει πραγματικά τη ζωή του Bombacci. Ο
Μουσολίνι, σύμφωνα με τον ορισμό του Νένι, είναι ένας
επαναστάτης με θέληση να διοικήσει, ένας αγνωστικιστής ικανός
να κάμψει τη θεωρία στην πράξη σε οποιαδήποτε περίσταση.
Έχοντας επίγνωση του ότι θυσίασε εργάτες για την εξουσία,
έχοντας βαθιά επίγνωση του ότι πρόδωσε τον ρομαντικό
σοσιαλισμό που έμαθε από τον πατέρα του και αγάπησε στα
νιάτα του, ο Ντούτσε προσπαθεί εκτός χρόνου να συμφιλιώσει
σοβαρά την εργατική τάξη και την χώρα, το σοσιαλισμό και έθνος.
Παρ' όλα αυτά, ο Bombacci χαίρεται τον εαυτό του σε αυτήν την
ουτοπία, γιατί πάντα προτιμούσε τη δράση και την άμεση επαφή
με τις εργατικές μάζες από τα δόγματα και τους χαρισματικούς
καθηγητές, τις μάζες που την άνοιξη του 1945, λίγες μέρες πριν την
κατάρρευση, πήγαν χιλιάδες να τον ακούσουν... γιατί είναι ακόμα
και θα είναι πάντα ένας από αυτούς.
Ο Νικολίνο και ο Μπενίτο, εξήντα ετών, μαζί στην αυγή του
εικοστού αιώνα και μαζί, για μια τελευταία φορά, στις όχθες της
λίμνης Κόμο σε ένα ζεστό τέλος Απριλίου 1945, για να πεθάνουν
λίγα μέτρα πιο πέρα, κυριευμένοι από τα πάθη και τα μίση που
και  οι ίδιοι είχαν ελέγξει και κατευθύνει για χρόνια.
 Ένα μυθιστορηματικό τέλος, αυτό που δένει τον ηγέτη του
φασισμού και τον ιδρυτή του κομμουνιστικού κόμματος, τυπικό
Δράμα από την  Romagna σφραγισμένο με αυτή την φόρτιση της
εξαίσια ιταλικής ανθρωπινότητας.
Στην Piazzale Loreto ο  Bombacci θα χαρακτηριστεί  ως «σούπερ
προδότης», ολέθρια εκτεθειμένο σώμα σαν σε κρεοπωλείο. 
Το δίχτυ των ορισμών, τα έγγραφα και τα ίχνη ενός ειλικρινούς
επαναστάτη και ενός ανθρώπου ικανού να περάσει από τον Λένιν
στον Μουσολίνι χωρίς να λερωθεί ποτέ με ίντριγκες, ελιγμούς και
μακιαβελισμό μιλάνε ξεκάθαρα.Ίσως αθώος σίγουρα ειλικρινής, ο
Νικολίνο μιλάει ακόμα μέσα από το άξιο έργο του Αντρέα
Σκαραγκλίνο. Σε αυτούς τους καιρούς της γελοίας λογοκρισίας,
μια φιγούρα σαν τη δική του αξίζει μόνο να μελετηθεί.
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Βιβλία για τον Μπομπάτσι 
στην Ιταλική 

Νικόλα Μπομπάτσι
«Πάθος κ Επανάσταση» 

«Από την κόκκινη σημαία
Μελανοχίτωνας»
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Ο Φασισμός γεννήθηκε για να εμπνεύσει
μια Πίστη, όχι της Δεξιάς που θέλει να
συντηρεί τα πάντα
ακόμα και την αδικία, ούτε της
Αριστεράς που θέλει να καταστρέφει τα
πάντα ακόμα και την Καλοσύνη, αλλά
μία Πίστη Συλλογική ,Οργανική και
Εθνική !

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA


